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PROCES-VERBAL 

privind lucrările şedinţei ordinare 

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată pentru 

data de 15 decembrie 2022, ora 1000 

Nr. 38 din data de 27.12.2022 

 

 

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

Sectorului 1, prin Dispoziţia nr. 5402/09.12.2022, 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. (1), art.134 alin. (1) lit. a) și art.135 din actul 

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

 

Descărcarea Procesului-verbal nr. 37 al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 

06.12.2022; 

 

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

subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul, depus 

de Direcția Management Economic, în data de 08.12.2022 (K2-296/08.12.2022) 

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); 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al 

subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31 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); 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general centralizat al 

subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30.06.2022 (K2-163/01.08.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   



2 
 

- 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. Proiect de hotarâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al 

subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 septembrie 2022 (K2-

249/02.11.2022) 

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); 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea materialelor degivrante (fondanți chimici) pentru 

prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului 

pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2022-2023 (K2-

297/08.12.2022) 

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); 

 

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

în Consiliul de administrație la Grădinița și Școala Primară ”Montessori School Orizonturi 

Libere” (K2-131/ 15.06.2022)  

 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

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

 

7. Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliul de administrație în unitățile de învăţământ preuniversitar particular de pe raza 

sectorului 1 al Municipiului București pentru anul școlar 2022-2023 (K2-235/31.10.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5) 
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8. Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 145/19.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

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

din Sectorul 1, pentru anul școlar 2022-2023 (K2-241/01.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

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

 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 

în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învăţământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 1, pentru anul școlar 2022-2023 (K2-175/19.08.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

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

 

10. Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 

în Comisia  pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învăţământ  

preuniversitar particular de pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul școlar 

2022-2023 (K2-236/31.10.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

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

 

11. Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 12/20.01.2022 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare 

pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2022-2023 (K2-274/22.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5) 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2.1 la Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 37/06.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

funcții ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 (K2-

298/08.12.2022) 

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) 

 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru 

funcționarii publici și personalul contractual încadrați în funcții din familia ocupațională 

Administrație din administrația publică locală, din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 (K2-279/24.11.2022) 

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) 

 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru 

funcționarii publici și personalul contractual încadrați în funcții din familia ocupațională 

Administrație din administrația publică locală, din cadrul Poliției Locale Sector 1(K2-

280/24.11.2022) 

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 documentatiei  tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Proiectarea, montarea și punerea în 

funcțiune a 700 de stații de reîncărcare în Sectorul 1 al Municipiului București” în vederea 

depunerii cererii de finanțare prin A.F.M  - Programul privind dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de 

staţii de reîncărcare cu putere normală - sesiune 14.11.2022 – 23.12.2022 / epuizarea 

bugetului (K2-277/24.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
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- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

16. 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) 

 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Horărârii Consiliului Local Sector 

1 nr. 154/21.10.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, 

burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile 

cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru anul școlar 2022-2023 

(K2-272/21.11.2022) 

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) 

 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea tipului de suport alimentar și a modalității de 

distribuire a acestuia preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 178, Sector 1 pentru 

anul școlar 2022-2023 (K2-278/24.11.2022) 

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) 

 

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

de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea 

Sectorului 1 al Municipiului București  a unei părți din Str. Jandarmeriei, în vederea 
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modernizării infrastructurii rutiere și a extinderii rețelelor de apă și canalizare (K2-

140/05.07.2022) 

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) 

 

20. 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); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

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

București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele 

și pe seama Municipiului București a imobilului situat în Șos. Chitilei nr. 150, în suprafață 

de 3.316,96 mp, în vederea desfășurării activității Școlii Gimnaziale nr. 183 (K2-

284/29.11.2022) 

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) 

 

22. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte de negociere în vederea 

achiziționării în numele și pe seama Municipiului București a imobilului situat în București, 

str. Căpâlna nr. 5, Sector 1, înscris în cartea funciară nr. 207014,  în scopul amenajării unei 

parcări de reședință (K2-285/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
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- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

23. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte de negociere în vederea 

achiziționării în numele și pe seama Municipiului București a imobilului situat în București, 

Bd. Mihalache nr. 325A și 325B, Sector 1, înscris în cartea funciară nr. 267860,  în scopul 

amenajării unui loc de joacă (K2-286/29.11.2022) 

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) 

 

24. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

de modificarea a Hotărârii nr. 213/2015 și transmiterea imobilului “Cinematograful 

Giuleşti” din Cal. Giuleşti nr. 56A, în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București 

(K2-293/06.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

25. Proiect de hotarare privind  solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 

București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 al Municipiului București de a 

hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea acestuia , în vederea finanțării și realizării 

în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local în conformitate 

cu art.166 alin.(2) lit.c, lit.g și lit.r  și lit.s cu autorităţi ale administraţiei publice locale din 

ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 

autorităţilor administraţiei publice locale și cu persoane juridice române sau străine, cu 

organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali   (K2-240/31.10.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

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

tehnico-economici ai obiectivului de investiții Creșterea eficienței 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) (K2-262/17.11.2022) 

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) 

 

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

proprietari, în vederea fundamentării Programului local multianual privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin soluții de eficientizare energetică,  

„Termoficarea de la soare” (K2-267/17.11.2022) 

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) 

 

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea 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-

268/17.11.2022) 

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) 

 

29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în 

parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului 

București și „Mănăstirea Cașin„- Parohia „Parcul Domeniilor„, având ca obiect finanțarea 

de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru 

realizarea proiectului tehnic de consolidare biserică, refacere finisaje interioare si 

exterioare, refacere acoperiș, refacere trepte exterioare și pridvor, refacere decorațiuni, 

refacere împrejmuire, modernizare instalații, construire lumânărar si clopotniță, amenajări 

exterioare la biserica „Mănăstirea Cașin„- Parohia „Parcul Domeniilor„ situată în 

Bulevardul Mărăști  nr. 16, sector 1 (K2-269/18.11.2022) 

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 cule (C5) 
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30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în 

parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului 

București și Parohia Ramano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru si Pavel”, având ca obiect 

finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții solicitate 

pentru montarea de instalații de încălzire cu radiatoare electrice la Parohia Ramano-Catolică 

“Sfinții Apostoli Petru si Pavel”, situată în Strada Pechea Veche, Nr.16, București, Sector 

1 (K2-271/18.11.2022) 

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 cule (C5) 

 

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

42/13.04.2022 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea de către Sectorul 1 al 

Municipiului București a unor cheltuieli de investiții – “Consolidare, refacere finisaje 

exterioare, înlocuire ferestre, schimbare învelitoare biserică, refacere împrejmuire, 

amenajarea curții, refacere canalizare, sistem de drenaj, preluare și evacuare ape pluviale, 

iluminat arhitectural biserică și curte pentru Biserica Evanghelică C.A. București, Sector 1, 

strada Luterană, nr. 2 (K2-265/17.11.2022) 

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 cule (C5) 

 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 57 

din 13.04.2022 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat 

a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București 

a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu 

nr. 45, București, Sector 1 (K2-266/17.11.2022) 

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 cule (C5) 

 



10 
 

33. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 365/ 05.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți 

subprogramului de investiții: ‟Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate 

termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului 

București„ cu modificările și completările ulterioare (K2-289/29.11.2022) 

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) 

 

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bucegi 

nr. 22, sector 1, București (K2-233/31.10.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Gheorghe 

Ionescu Sisești nr. 222A, sector 1, București (K2-246/02.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Gheorghe 

Ionescu Sisești nr. 222, sector 1, București (K2-248/02.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Drumul 

Muntele Găina, nr. 46, sector 1, București (K2-273/21.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
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 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

38. Proiect de hotărâre  privind Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Sergiu Dumitru nr. 

13-15, Sector 1, București (K2-276/23.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

39. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) str. Av. Romeo Popescunr. nr.44A, 

sector 1, București (K2-287/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

40. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) str. Gheorghe Ionescu Sisești nr.244-

246, sector 1, București (K2-288/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

41. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) str. Buziași nr. 12, sector 1, București 

(K2-290/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 
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42. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) Bulevardul Iancu de Hunedoara 

nr.40-42, sector 1, București (K2-291/05.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

43. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) str. Horia Măcelariu nr. 6A, sector 1, 

București (K2-294/07.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

44. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) str. Milcov nr. 17, sector 1, București 

(K2-295/08.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

45. Diverse sedinta ordinară a lunii decembrie 2022 

 

D1. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de 

specialitate al Sectorului 1 Municipiului București, înregistrată la STLSA sub nr. 

3380/23.11.2022, referitoare la Cererea de chemare în judecată formulată de domnul 

Alexandrescu Bogdan-Eugen prin care solicită instanței de judecată anularea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. 146/03.08.2022, aflată pe rolul Tribunalului 

București - dosar nr. 29757/3/2022; 

D2. Plângerea prealabilă formulată de doamna Stancu Oana Maria înregistrată la Registratura 

Generală a Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 64032/21.11.2022 și înregistrată la 

STLSA sub nr. 3391/24.11.2022, referitoare la anularea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 135/2021; 

D3. Solicitare formulată de doamna Adriana Ogrezeanu înregistrată la Registratura Generală a 

Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 67726/06.12.2022 și înregistrată la STLSA sub 

nr. K3576/08.12.2022, referitoare la anularea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 



13 
 

187/25.11.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Oașului nr. 55,  

sector 1, București; 

D4. Adresa Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A. înregistrată la Registratura 

Generală a Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 67868/06.12.2022 și înregistrată la 

STLSA sub nr. K3580/08.12.2022, referitoare la posibilitatea achiziționării de acțiuni la 

societatea Clădiri Metropolitane București S.A.; 

D5. Solicitare formulată de doamna Bucătaru Maria și domnul Bucătaru Ovidiu înregistrată la 

Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 638/06.12.2022 și 

înregistrată la STLSA sub nr. K3572/08.12.2022, referitoare la anularea Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 187/25.11.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.) str. Oașului nr. 55, sector 1, București; 

D6. Adresa domnului Jan Cretu Marian înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al 

Municipiului București sub nr. 61604 din 8.11.2022, referitoare la criterii acordare locuinte 

sociale. 

La ședință 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. Domnul Chirvasă Viorel – Daniel, domnul Drăgușin Laurențiu și domnul Gheorghe 

Dinu Nicolae au fost absenți la apelul nominal de la deschiderea ședinței. Au participat online 

Grigorescu Alina-Cristina, doamna Regalia Ruxandra Eugenia, doamna Iulia Luminița Halaț, 

domnul Laurențiu Drăgușin, domnul Daniel Constantin Ciungu, domnul Alberto Iosif Caraian, 

domnul Geanin Georgian Jurubiță, domnul Vicol Ned. 

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 

09.12.2022, 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. 5402/09.12.2022, 

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. Au luat cuvântul domnul Alexandru Pânișoară, domnul Petru 

Anghelușiu, domnul Emilio Verzotti, domnul Ștefan Novac, doamna Carmen Botez, doamna 

Liuba Iacoblev. 

 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Articolului 136 alineatul 8 

din Codul administrativ. Sunt proiecte, cel puțin PUD-urile, la PUD-uri, nu ni s-au comunicat 

avizele comisiilor, nici ale comisiei juridice, nici ale comisiei de urbanism. Nu le avem în 

Secretariat. Asta poate genera amânarea dezbaterii. 

Domnul Daniel - Constantin Ciungu (online): Doamna Secretar general, la PUD-uri o să vin 

eu cu avizele cam într-o oră. Ele sunt deja date, trebuie să vin fizic cu documentele. 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Pai noi nu le avem. 

Președintele comisiei poate anunța în cadrul ședinței existența acestor avize? Pentru că noi fizic 

nu le avem la niciun proiect. 

Domnul Daniel - Constantin Ciungu (online): Da, da, deci ele există. Eu, ca secretar, o să le 

aduc.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Atunci va tebui ca procedural 

să anunțe președintele comisiei în cadrul dezbaterilor existența avizului și cum este acesta, 

favorabil sau nefavorabil. Ok, ok, bine. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Bună dimineața, stimați colegi! Vă rog să 

luați loc în sală, să începem ședința.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Am rugamintea de a invita 

în sală doamnele și domnii consilieri. Există un cvorum pentru aceste lucrări.  

Doamna Raluca - Nicoleta Haliț: Pentru comisia juridică mai durează puțin. Toate avizele 

sunt trecute prin comisie, dar imediat o să aducem și mapa. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Sunt proiecte neavizate. Deci 

nu avem avizele de la comisia juridică și de la comisia de buget. 

Doamna Raluca - Nicoleta Haliț: Acum este întrunită și comisia de buget. În câteva minute 

vom reveni cu mapa finală.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doriți să mai...?  

Doamna Raluca - Nicoleta Haliț: Cred că putem începe ședința având în vedere că se discută 

proiectele… Mulțumesc! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: În regulă. Atunci eu vă spun 

bine ați venit la ședința ordinară convocată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, 

prin Dispoziția numărul 5402 din 09.12.2022, cu respectarea procedurilor legale și comunicarea 

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

și prin publicare pe site-ul instituției. În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. j) din 

Ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, am să efectuez acum apelul nominal al consilierilor locali, în ordine 

afabetică, după cum urmează:  domnul Bârgău Marian-Aurelian? 

Domnul  Marian - Aurelian  Bârgău: Prezent! 

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

Iosif? 

Domnul Alberto - Iosif Caraian (online): Prezent! Dacă se aude… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: V-am auzit. Doamna 

Cășvean Cătălina?  

Doamna Cătălina Cășvean:  Prezent! 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Cășvean Cătălina, 

prezentă.  Domnul Chirvasă Viorel - Daniel? Domnul Chirvasă? Domnul Ciungu Daniel -

Constantin? Domnule Ciungu? 

Domnul Daniel - Constantin Ciungu (online):  Prezent! 

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

Drăgușin Laurențiu? Domnul Drăgușin? Domnul Gheorghe Dinu - Nicolae? Doamna 

Grigorescu Alina - Cristina? 

Doamna Alina - Cristina Grigorescu (online):  Prezent! 

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

Luminița? Doamna Haliț Raluca - Nicoleta?  

Doamna Raluca - Nicoleta Haliț: Prezentă! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Iacob Oana? 

Doamna Oana Iacob: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea? 

Domnul Florea Iordan: Prezent! 

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

Georgian? 

Domnul Geanin - Georgian Jurubiță (online): Prezent!  

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

Iuliana - Dorina? 

Doamna Iuliana - Dorina Miloș - Olteanu: Prezent!  

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

- Cristian? 

Domnul 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? Domnule Păiuși? 

Domnul Oliver - Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Prezent! 
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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 Ruxandra - Eugenia Regalia (online): Prezentă! 

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

Otilia? 

Doamna Otilia Sorete - Arbore:  Prezent! 

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

Cătălin? 

Domnul Remus - Cătălin Șerban:  Prezent! 

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

Adrian?  

Domnul Cristian - Adrian Tudose:  Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Domnul Țîră Daniel? 

Domnul Daniel Țîră: Prezent! 

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

Domnul Ned Vicol: Prezent! 

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

domnilor consilieri care nu au răspuns până acum. Domnul Chirvasă Viorel – Daniel? Domnul 

Drăgușin Laurențiu? Domnul Gheorghe Dinu Nicolae? Doamna Halaț Iulia – Luminița? 

Doamna Iulia – Luminița Halaț (online): Prezent! M-ați auzit? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Acum da.  

Doamna Iulia – Luminița Halaț (online): Mulțumesc!  

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

unui număr de 24 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 modificările și completările ulterioare, cu privire la cvorumul necesar pentru 

desfășurarea legală a acestei ședințe ordinare. În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) 
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din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

supun spre aprobare și descărcare procesul-verbal al ședinței anterioare, respectiv ședința 

extraordinară de îndată a Consiliului Local din 06.12.2022, care v-a fost comunicat de la 

Secretariat prin poștă electronică. Dacă aveți obiecțiuni sau observații, vă rog să vi le exprimați. 

Dacă nu, o să vă rog să procedați la exprimarea votului. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Vă rog să votați ! Da, văd că nu funcționează. 

Ia stați un pic… o clipă. Acum, da. Domnul Tudose, domnul Caraian, doamna Halaț, doamna 

Regalia, domnul Drăgușin și doamna Grigorescu. O clipă. Vă rog, colegii de la Tehnic, nu 

merge în online votul? Colegii de la Tehnic, în online nu merge votul? Doamna Regalia are 

ceva probleme cu votul. Stați că am chemat acum pe cineva. Deci 24… Are cartelă? 24 de 

voturi pentru, procesul - verbal a fost descărcat. 

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE 

CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DIN DATA 

DE 06.12.2022 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:   Doamna președinte, vă 

predau lucrările ședinței! Vă mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Trecem imediat pe ordinea 

de zi, dar domnul Oianu s-a înscris la cuvânt și… imediat… Domnul Oianu și se pregătește 

doamna Liuba Iacoblev, să mergeți la microfon. 

Domnul Adrian - Viorel Oianu: Bună ziua, bună dimineața! Dragi colegi, vreau să… dacă 

îmi permiteți, domnule consilier… mulțumesc, domnule Podaru. Vreau să vă informez astăzi 

despre un caz aflat la noi la Primărie aici, în baza căruia s-a convocat comisia de verificare a 

conformității locative, din care facem parte mai mulți consilieri și de la care avem un raport. O 

să vă informăm despre asta că avem un subiect legat de un apartament care se află în 

administrația Consiliului Local și care… i s-au întâmplat niște lucruri. Apartamentul are o 

notificare de retrocedare și cu toate astea, Primăria Sectorului 1, prin aparatul Primarului, l-a 

renovat, l-a dotat și l-a pregătit de locuit, fără să fim informați de niciun fel, noi, Consiliul, 

pentru că acest apartament este în administrarea Consiliului și aparține Primăriei Capitalei. 

Deci, doamna președinte, primul lucru pe care vreau să îl fac astăzi în numele nostru, al 

consilierilor, este să îi facem o invitație în ședință domnului șef de serviciu Ciobanu Laurențiu, 

care la vizita pe care am făcut-o noi la apartament, l-am găsit acolo, este cel care se pare că s-a 

ocupat de toată această inițiativă, adică toată această activitate și aș vrea să-l invităm aici să ne 

explice și nouă ce proceduri a făcut și cum a ajuns să investească peste 15000 de euro din banii 

cetățenilor într-un apartament care este pentru retrocedare, adică va fi retrocedat. Deci, prin 

această cale, vă rog frumos să facem demersurile necesare pentru a-l invita astăzi în ședință pe 

domnul Ciobanu Laurențiu, șeful de serviciu de la Administrativ. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Îl așteptăm pe domnul Ciobanu 

Laurențiu în ședință. Doamna Liuba Iacoblev, vă rog! 
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Doamna Liuba Iacoblev:  Numele meu este Liuba Iacoblev. Sunt locuitor al sectorului de 

peste aproape 20 de ani, sunt mama unei tinere cu autism. Sunt… știam că o să plâng pentru 

că-mi dau seama că am fost în această sală în acest timp de foarte multe ori… am fost în audiență 

la mulți dintre dumneavoastră, pentru că mulți dintre dumneavoastră mă cunosc… pentru un 

singur lucru, pentru servicii în comunitate, pentru copiii și tinerii cu autism, pentru că fata 

mea… îmi cer scuze… Fata mea are deja 28 de ani și eu de aproape 20 de ani am venit aici la 

direcții, la Primăria Sectorului 1 și la Direcția de Asistență Socială… Și îmi dau seama că acum 

sunt cam în același punct ca acum 20 de ani.  Copilul meu a trecut prin o școală specială care 

n-a fost la nivelul nevoilor ei. Direcția de Asistență Socială ne-a oferit niște servicii care n-au 

fost și nu sunt la nivelul nevoilor copilului meu. Dumneavoastră cred că știți că există un centru, 

așa-zis centru pentru tineri cu autism, în cadrul Direcției de Asistență Socială Sector 1. Acest 

birou a fost înființat acum mulți ani. Din prima clipă am fost acolo și am vorbit cu primul 

coordonator, domnul Badea, parcă se numea. Acel centru care atunci se numea birou, nu 

răspunde nevoilor tuturor persoanelor cu autism și că trebuie să facă ceva. Mi-a spus că 

dumnealui spune mai departe, dar nu ține de dumnealui decizia de a transforma acest centru 

într-un centru de zi adevărat. Între timp, acest centru a devenit centru de zi în aceeași locație, 

cu același tip de servicii care nu răspund nevoilor tinerilor cu autism, care sunt mai afectați, mai 

grav și mai slav funcționali. El are câteva birouri de intervenție psihologică, un mic birou… 

pentru un mic birou, niște foste birouri administrative care s-au transformat în camere de așa-

zisă terapie. Și acest centru de zi nu răspunde nevoilor copilului meu și altora ca ea. Vă spun… 

cum vă spuneam la început, am trecut în acești 20 de ani prin birourile tuturor primarilor, 

multora dintre consilierii locali, inclusiv cu dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici și 

situația nu s-a schimbat. Rugămintea mea este să înțelegeți faptul că este nevoie să acordați 

atenție, Primăria și dumneavoastră, consilierii locali, tuturor persoanelor cu nevoi speciale din 

sector, nu doar anumitor persoane. În cadrul acestui centru, dacă lipsește o componentă de 

terapie ocupațională, misiunea acelui centru este ratată. Pentru că cei mai mulți dintre cei cu 

autism au nevoie de terapie ocupațională, nu stat la măsuță și colorat niște foi sau făcut niște 

puzzle-uri. Ei au nevoie să fie implicați în activități care să le dezvolte independența ca adulți, 

chiar dacă vârsta lor mentală este… activitățile trebuie să fie la nivelul adulților. Noi… eu sunt 

și președinta organizației Autism România, Asociația Părinților Copiilor cu Autism. De 20 de 

ani numai asta fac, zi și noapte doar asta fac, pentru că am sperat, atunci când am pornit, că tot 

ceea ce fac acum vor face instituțiile publice în parte. Acum avem un proiect care este finanțat 

din fonduri norvegiene. O să înceapă în luna ianuarie. Este finanțat cu 150.000 de euro. De 

acum un an de zile de când am apelat în stânga și în dreapta și am ajuns la doamna consilier 

Sorete... Dumneaei mi-a spus de un spațiu care este pur și simplu abandonat de 10 ani. Am fost 

entuziasmată să văd că el există și că putem să facem ceva ca noi, cu acest proiect de 150.000 

de euro, să putem să și investim acolo. Avem 1000 de euro pe lună pentru chirie pentru un an 

de zile, este adevărat... dar este păcat să… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna Liuba, aveți un nume atât de frumos. 

Vă rog, ne puteți transmite acest proiect ca noi să putem demara procedurile pentru depunerea 

unui proiect de hotărâre cu membrii din toate partidele politice. O să lucrez cu Otilia Sorete, de 

la PNL, cine se oferă, de la PMP. Dați-ne proiectul și haideți să facem un proiect de hotărâre. 
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Doamna Liuba Iacoblev:  Îmi cer scuze, eu am  adus o foaie de hârtie și vreau să vă rog, dacă 

nu vă supărați, să scrieți dumneavoastră adresa de e-mail a fiecăruia dintre consilieri, pentru că 

acest proiect nu este al unui partid sau al altuia. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   Da, da, așa vom face.  

Doamna Liuba Iacoblev:  Este un proiect pentru comunitate și pentru copiii care stau închiși 

în casă la 20 de ani. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. Trebuie să luăm exact acele activități 

specifice ca să le includem acolo și să… dumneavoastră știți mai bine decât… 

Doamna Liuba Iacoblev: Numai încă un minut, dacă îmi permiteți. Am trimis acest proiect 

doamnei Primar și doamna Primar l-a trimis la DGASPC spre rezolvare. Am fost foarte 

bucuroasă că a ajuns la DGASPC, iar DGASPC m-a invitat să discutăm detaliile proiectului. 

Le-am discutat cu o doamnă care era responsabilă cu acel proiect. Am fost și în audiență la 

doamna directoare Țâțan, însă până acum nu s-a rezolvat nimic, pentru că unul dintre 

răspunsurile pe care le-am primit este că doamna directoare a făcut demersuri către ADP pentru 

că spațiul respectiv… sau există și alte spații, habar n-am… care aparțin, dar eu vorbesc de unul 

dintre spațiile de la Gara de Nord, aparține ADP-ului și într-un an de zile nu s-a găsit o soluție. 

Am pus că vrem să facem parteneriat, tot felul de soluții. Tot timpul sunt blocaje. Vreau să vă 

mai spun că există organizații în țară care au primit sprijinul Consiliului Local și al primăriilor 

fără să fie de utilitate publică, pentru că noi acționăm ca o organizație de utilitate publică, chiar 

dacă n-avem hârtia de la Guvern că suntem de utilitate publică. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, da. 

Doamna Liuba Iacoblev:  Și acum avem aceste 2 proiecte. 12000 de euro puteam să investim 

deja în reabilitarea acelui centru, dar noi nu putem să facem, pentru că nu avem niciun control 

asupra acelui spațiu… și într-un an de zile se putea face ceva și nu s-a făcut și este păcat că sunt 

resurse publice care zac nefolosite, deși copiii noștri stau în casă închiși. Vă rog să înțelegeți că 

Primăria și Consiliul Local trebuie să investească în infrastructură, pentru că serviciile pentru 

copiii noștri nu pot fi făcute nici într-un apartament, nici într-o cămăruță, în nu știu ce spațiu… 

E nevoie… Eu am fost în mai multe țări și am văzut cum se desfășoară serviciile, am făcut 

training-uri cu persoane care se ocupă de zeci de ani de tineri cu autism. Deci suntem experți, 

să spunem, în serviciile astea. Vă rugăm să ne folosiți, vă rugăm să folosiți resursele noastre, 

dar să ne și ajutați, pentru că cea mai mare problemă în București este problema spațiului. Noi, 

ca organizație, nu putem avea spațiu decât dacă percepem 1000 de euro pe lună de la părinți ca 

să facem terapie, să plătim spații, să plătim utilități. Noi, ca organizația noastră, nu am vrut să 

facem, pentru că noi suntem organizație de advocacy, în primul rând, nu de un furnizor de 

servicii. Un ultim cuvânt… vă rog să vă gândiți că este nevoie de investiții. Dumneavoastră, 

DGASPC-ul a făcut parteneriate doar cu ONG-urile care aveau infrastructură. Noi, Autism 

România, nu avem infrastructură. Noi avem doar expertiză și știm cum se fac serviciile. Avem 

nevoie și vă rugăm să ne susțineți într-un proiect foarte frumos și care ar aduce o plus valoare. 

Dar e nevoie de investiție… dumneavoastră, vă rog frumos, aprobați măcar o dată pe an pentru 

un obiectiv al strategiei DGASPC este să extindă serviciile. Nu au cum să fie extinse dacă nu 

cumpărați, dacă nu cumpărați de pe piața liberă sau nu aveți terenuri și nu investiți bani în case 

și inclusiv în comunitate. Nu e nevoie de centre, mega-centre, undeva… în statele… în alte state 
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civilizate sunt cumpărate case efectiv în cartiere și acolo sunt făcute centre de zi, centre de 

respiro și așa mai departe. Pentru că copiii noștri nu trebuie să fie segregați și aruncați undeva 

pe la margine, într-un mega-centru. Ei trebuie să trăiască în comunitate, lângă ceilalți oameni, 

nu aruncați la marginea societății. Și pentru asta dumneavoastră, vă rog frumos, gândiți-vă și 

alocați în fiecare an măcar câteva sute mii de euro în bugetul ăsta de milioane de euro al celei 

mai bogate primării din România! Cred că se pot găsi. Vă mulțumesc!  Doamna Daniela Popa 

- Președinte de ședință:   Mulțumim mult, doamna Liuba! Noi vom face tot ce ține de Consiliul 

Local. Eu propun chiar inițierea unui proiect de hotărâre, inclusiv cu o comisie de identificare 

a spațiului din lista pe care o avem noi în administrare sau în proprietate, depinde, pentru că 

oricum am mai depus un proiect de hotărâre, grupul consilierilor locali, pentru înființarea unui 

centru pentru victimele violenței domestice. Haideți să facem și pentru copiii cu autism din 

Sectorul 1, deși știu că e un parteneriat și cu Mavrogheni, unde funcționează. Dacă ne lăsați, 

doamna Liuba, să vă lăsăm adresele noastre de e-mail, dați-ne proiectul și noi îl vom face 

conform activităților specifice pentru copiii cu autism. Mulțumim mult! Facem tot ce ține de 

noi. Tineri, da, da, așa este, tineri și adulți. Nu, trebuie ceva specific, exact, da. Mulțumim, 

numai bine!   

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da. Doamna Secretar general, sunt și eu prezent. Sunt și eu 

prezent, să mă notați, vă rog.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Păi oricum prezența se 

înregistrează atunci în funcție de votul pe ordinea de zi.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna Sorete? 

Doamna Otilia Sorete-Arbore:  Da, a plecat doamna Iacoblev. Eu voiam să zic altceva. 

Spațiul a fost deja identificat. Îl avem la Petru Poni, este un spațiu al ADP-ului. A vorbit și 

doamna despre el. Este perfect pentru acest proiect. Este absolut tot ce au nevoie acești copii. 

Are și grădină. Are tot ce trebuie și orice ajutor pe acest subiect este binevenit. Vă mulțumesc 

frumos! 

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

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Știți cumva…? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog, domnule Drăgușin! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Nu. Voiam doar să spun că până acum am încercat să 

intru să votez, n-am reușit, doar că acum mi-a reușit. V-aș ruga să se consemneze că am intrat 

și eu în ședință, dacă mai funcționează.  

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

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Sărut mâna, multumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Numai bine! Ok. O să intrăm în aprobarea 

ordinii de zi. Vă supun aprobării ordinea de zi, vă rog să votați aprobarea ordinii... vă rog să 

votați aprobarea ordinii de zi! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Așadar, mai sunt prezenți la 

ședință domnul consilier Gheorghe Dinu Nicolae și domnul Drăgușin, din online. Există, 
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așadar, prezența unui număr de 26 de consilieri, iar pentru proiectele de hotărâri care necesită 

aprobare… adoptare cu majoritate simplă, cvorumul va fi de 14 voturi pentru. Mulțumim! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog să votați! Domnul Păiuși, domnul 

Ciungu, doamna Halaț, domnul Dinu, domnul Drăgușin, doamna Porumb. Domnul Dinu, 

domnul Drăgușin, aprobarea ordinii de zi. Domnule Drăgușin, înțeleg că nu puteți vota, nu? E 

pe telefon și cred că nu poate vota…cine nu poate intra de pe laptop, din online, puteți interveni 

și spune votul dumneavoastră în ședință, vă dau cuvântul. Domnule Drăgușin, dacă ne auziți... 

da, vă rog! 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru, pentru!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! S-a consemnat. 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online) : Pe telefon am bifat în dreptul votului pentru, dar 

probabil că n-a… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, o să vă întreb de fiecare dată, da, da. 

Mulțumesc! Am oprit votul. Sunt 25 de voturi pentru. Ordinea de zi a fost aprobată. 26, mă 

iertați, cu domnul Drăgușin. 

 

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule Pânișoară, vă rog veniți la microfon. 

Se pregătește domnul Pătrașcu Robert. 

Domnul Alexandru Pânișoară -  președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului:  

Bună ziua! Mulțumesc! Îmi pare rău că îmi revine această misiune ingrată de a schimba registrul 

față de antevorbitor, dar cu atât mai mult, primul proiect pe ordinea de zi vizează rectificarea 

bugetară, iar într-o țară normală, cu respectarea atât a ordinii de drept, cât și a legilor, acest 

proiect ar fi trebuit să fie în consultare publică, după cum și Legea finanțelor publice locale 

prevede acest lucru în mod expres. Însă la nivelul administrației Sectorului 1 practica este 

contrară. Nicio rectificare bugetară nu este pusă în consultare publică înainte de a fi aprobată. 

Și aici doar o să amintesc articolul 20 din Legea finanțelor publice locale, care stabilește că 

procedura în cadrul rectificărilor bugetare este identică cu cea în cazul aprobării bugetelor. Am 

sesizat în ceea ce privește rectificările anterioare din acest an Prefectul. Vedem ce are de spus 

pe această temă. Pentru că dacă ar fi fost pus în consultare publică, cei precum au vorbit înaintea 

mea ar fi avut șansa să comunice astfel de proiecte, iar autoritatea ar fi putut să integreze astfel 

de propuneri în proiectul de buget. Am solicitat astăzi prezența tocmai pentru a veni și a discuta 

despre tema pe care domnul consilier Oianu a ridicat-o astăzi. Acel apartament din strada 

Nicolae Iorga, despre care am aflat de la domnul consilier în ședința de săptămâna trecută, 

alături de care am mers ca să constatăm situația de fapt și pe care ulterior să o putem cerceta 

din perspectivă legală. Stimați consilieri, administrația Sectorului 1, în primul rând, face 

investiții în imobile, asupra cărora nu are niciun titlu de proprietate. Apartamentul respectiv, 

dreptul de administrare asupra lui, aparține RAPPS-ului. Există o ordonanță de urgență în acest 

sens și încă din 2005 acel apartament nu mai este în administrarea Consiliului Local Sector 1, 

chiar dacă nu s-a făcut procesul - verbal de predare -primire. Una este situația de fapt, alta este 

situația de drept. În consecință, Primarul Sectorului 1 și aparatul său de specialitate nu ar fi 
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putut să aloce fonduri sub nicio formă pentru investiții în acest apartament. Chiar și dacă am 

considera că acel apartament, deși, cum am spus, nu este așa, ar fi în administrarea Consiliului 

Local Sector 1, din nou, Primarul nu poate face astfel de investiții fără aprobarea Consiliului 

Local Sector 1, pentru că vorbim de drept de administrare. S-a vehiculat că acest apartament ar 

fi fost dat în administrarea Consiliului General al Municipiului București undeva în anul 2008, 

deși eu nu am găsit acte în acest sens și ulterior, Consiliul General ar fi dat în administrare 

Consiliului Local Sector 1, lucru total nelegal, întrucât dreptul de administrare nu se poate da 

mai departe. Singurul care poate interveni asupra acestui drept este titularul dreptului de 

proprietate, adică statul român, respectiv Guvernul. În altă ordine de idei, investițiile realizate, 

așa cum am constatat cu domnul consilier Oianu acolo, nicidecum nu erau de igienizare, ci de 

modernizare, având loc înlocuiri ale pardoselilor, ale caloriferelor, instalațiilor sanitare, 

montarea de aer condiționat. Atenție, Guvernul României în 4 mai 2022 a aprobat un proiect de 

lege ce este supus votului Parlamentului prin care este interzisă închirierea imobilelor care sunt 

înscrise în grad seismic 1. Acest imobil este expertizat tehnic din ‘95 în clasa de risc seismic 1, 

ceea ce, în mod evident, din perspectiva oportunității, nu înțelegem cum Primăria a putut aloca 

finanțe pentru asemenea lucrări, în considerentul în care, într-un timp destul de scurt, această 

lege va fi aprobată și implicit Primăria, prin aparatul de specialitate, nu va putea închiria acest 

apartament, astfel cum intenționează. În consecință, am sesizat Secretariatul General al 

Guvernului, RAPPS, Prefectul, Ministerul Finanțelor Publice cu privire la viza de control 

financiar preventiv pentru a dispune controlul și a vedea cum s-au putut aloca fonduri pentru 

realizarea unor lucrări pe un apartament care nu… asupra căruia Sectorul 1, nici prin primar și 

nici prin Consiliul Local Sector 1, nu are niciun drept. Evident, fiind vorba aici de deturnare de 

fonduri publice, încălcarea dreptului de proprietate, abuz în serviciu și neglijență în serviciu. 

Aceleași veșnice abateri și anomalii cu care suntem obișnuiți în Sectorul 1. Fiind, cel puțin din 

punctul meu de vedere și din partea mea, a treia sesizare în acest sens, care se îndreaptă către 

organele de urmărire penală. Nu știu cât va mai continua această practică la nivelul Primăriei 

Sectorului 1. Nu înțeleg de ce tot ceea ce sesizez, tot ceea ce sesizează consilierii în cadrul 

ședințelor de consiliu local, autoritățile competente nu iau măsuri urgente în acest sens și se 

tergiversează. Cel puțin asta pot eu opina, pentru că sunt plângeri făcute de mai bine de câteva 

luni care nu au încă o rezoluție. Închei prin a aduce din nou atenția Consiliului Local cu privire 

la rectificarea de buget. Și aici aș dori, doamna secretar, pentru că de mult nu am mai 

interacționat, să ne spuneți și opinia dumneavoastră. Dacă în lumina dispozițiilor Legii 

finanțelor publice locale, așa cum este prevăzut la articolul 20, proiectele de rectificare bugetară 

se supun consultării publice, întocmai ca proiectele de aprobare a bugetului, dat fiind că 

dispozițiile legii spun că procedurile în cadrul proiectelor de rectificare urmează…sunt aceleași 

ca și în cazul bugetelor. Mulțumesc!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Dacă îmi permiteți, doamna 

președinte, să răspund direct. Am văzut sesizarea pe care ați depus-o la instituția Prefectului cu 

privire la rectificarea bugetară din vara acestui an. Opinia mea, așa cum am avizat și hotărârile 

respective, este că este legal. Din perspectiva coroborării prevederilor articolului 8 și 39 alin.(4) 

din Legea 273, dar evident că vă invit să uzați de prevederile Legii contenciosului administrativ 

și dacă apreciați că actul administrativ adoptat este nelegal, să-l contestați în instanță. Ați făcut 

acest lucru și anul trecut și cererea v-a fost respinsă. În general, cam din câte știu eu, la fond, 

acțiunile pe care le-ați introdus, având ca obiect anulări de acte administrative, v-au fost 
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respinse. Așadar, eu zic să dăm ocazia instanțelor judecătorești să aprecieze. Opinia mea este 

că este o hotărâre legală și cea din vară și dacă se va adopta aceasta, de astăzi și aceasta, pentru 

că rectificările bugetare nu necesită în mod explicit transparență. Evident că orice autoritate 

poate să pună toate actele administrative în transparență. Este vorba de actele administrative 

obligatoriu a fi puse în transparență. Vreau să vă spun că sunteți în zona unei legi speciale, pe 

273, nu suntem în procedura Legii 52 și din acest motiv ați pierdut anul trecut, pentru că ați 

apreciat că sunteți persoană interesată, ONG-ul este persoană interesată să atace, să conteste 

această procedură. Deci elaborarea și aprobarea bugetelor locale și instanțele nu v-au dat 

dreptate. Cam… Și în ceea ce privește punctul de vedere, o să-l transmitem instituției 

Prefectului săptămâna viitoare. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Domnul Păiuși și domnul Oianu, imediat. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnule Pânișoară, 

dumneavoastră sunteți organ de anchetă penală?! Pentru că constat din ceea ce a difuzat domnul 

Oianu pe pagina de Facebook, că erați prezent în acel apartament împreună cu colegul 

dumneavoastră, avocatul Dumitrașcu, cred că îl cheamă sau Dumitrescu… și puneți niște 

întrebări din calitatea de organ de anchetă penală. Adică eu sunt siderat efectiv ceea ce faceți 

dumneavoastră și modul în care dumneavoastră amenințați…Deci dumneavoastră șantajați 

efectiv un funcționar public aflat în exercițiul funcțiunii acolo, având o calitate oficială, aceea 

de a întreține acel apartament. Nu știu de ce vă folosiți, de ce prerogative vă folosiți 

dumneavostra… 

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului :  

Domnule Păiuși, depășiți o limită! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ascultați-mă până la sfârșit! 

Domnul Alexandru Pânișoară -  președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului:  Și 

aveți grijă, alegeți-vă foarte atent cuvintele! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vă rog să mă ascultați până la 

sfârșit! Vreau să știu care este calitatea dumneavoastră? Dacă sunteți organ de anchetă penală? 

Ce căutați în acel loc și cum vă permiteți să amenințați un funcționar public?  Eu asta vreau să 

știu.  

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului:  

Domnule Păiuși, alegeți-vă foarte atent cuvintele! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Eu îmi aleg foarte atent cuvintele.  

Domnul Alexandru Pânișoară -  președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului:   

Faceți niște acuzații destul de grave.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Acuzațiile mele sunt mai mult 

decât pertinente și reale. Dumneavoastră amenințați un funcționar public aflat acolo în 

exercițiul funcțiunii, având această obligație. Înțelegeți bine ce vă spun? 

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului:  

Domnule Păiuși…? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Se pare că nu înțelegeți.  

Domnul Alexandru Pânișoară -  președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: Păi 

mă lăsați să răspund? Ce să înțeleg? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:   Exact ceea ce vă spun eu. 
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Domnul Alexandru Pânișoară -  președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: Mă 

lăsați să răspund? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ce ați căutat în acel apartament? 

Domnul Alexandru Pânișoară -  președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: 

Mi-ați răspuns în nume și considerați că nu înțeleg? Vă răspund, dacă îmi permiteți. 

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

Domnul Alexandru Pânișoară -  președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului:  

Da, dacă funcționează microfonul. Bun. În primul rând, cu privire la acele amenințări, atenție, 

a spune cuiva că-l dai în judecată sau că-i faci o plângere penală, nu este o amenințare.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu! Îl amenințați direct.  

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului:  

Lucru pe care așa și l-am spus acolo. Iar eu nu sunt organ de cercetare penală, după cum toată 

lumea cunoaște acest lucru, motiv pentru care am solicitat prezența Poliției la fața locului, care 

are această competență să constate situația de fapt, lucru pe care l-a și făcut, în primul rând. În 

al doilea rând, prezența mea în apartament a fost la invitația celor din interior. Nu am intrat 

nicidecum abuziv. Mi s-a deschis ușa și am fost poftit înăuntru. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Care interior, care interior, 

domnule Pânișoară? Care interior? Care persoane din interior? 

Domnul Alexandru Pânișoară -președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului:   

Persoanele care erau în interiorul apartamentului la momentul respectiv. Eu am bătut la ușă. 

Nu?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ați bătut la ușă și ați intrat invitat 

de acele persone, nu?  

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: 

Erau niște persoane in interior. Nu le-am putut identifica că nu le cunosc.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și v-a zis  “domnule Pânișoară,  

vă rog să poftiți aici să ne anchetați…”  Nu? Așa a venit, nu? 

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: Nu 

înțeleg de unde până unde… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: “domnule Pânișoară, vă invit în 

apartament să ne anchetați…”   

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: Ce 

să anchetez, domnule Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ce să anchetați? Situația de fapt… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O clipă! Vă rog să vă întrerupeți toți! Liniște! 

Liniște! 

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: Păi 

nu vi se pare o situație flagrantă?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci, domnule Pânișoară, 

dumneavoastră prin această postare amenințați un funcționar public în condițiile în care nu aveți 

nicio altă calitate decât aceea de cetățean și puteți să faceți orice sesizare.. 

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: Nu, 

am calitatea de președinte al unui ONG, atenție, am spus acolo. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu, aveți calitatea de cetățean. 

Atât. 

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: 

Atenție,  că am spus foarte bine care calitatea mea acolo. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și nu aveți niciun drept să 

amenințați un funcționar public să spună adevărul...că altfel are de ales… 

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: N-

am amenințat pe nimeni, n-am amenințat pe nimeni. Nu mai induceți în eroare, domnule Păiuși, 

eu știu că asta este practica dumneavoastră recurentă… că altceva nu aveți… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Aici există o înregistrare… este 

o înregistrare… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O clipă! 

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: N-

aveți nicio consistență în ceea ce susțineți și raționați și emiteți. Înțeleg că asta este singura 

dumneavoastră… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vă permiteți să veniți inclusiv la 

ședința de consiliu cu o aberație… 

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: Nu, 

nu este nicio aberație… asta este. Ne cunoaștem limitele, înțelegem, sunt de acord, nu vă atac 

pe acest considerent pentru că ține de capacitățile fiecăruia umane. Dar să fim serioși aici, faceți 

niște acuzații total nefondate. Degeaba-mi arătați înregistrarea. Am fost prezent, știu foarte bine 

ce am spus și ce am făcut acolo. Poliția a fost de față și nu a considerat nimic nelegal sau abuziv 

din partea mea, ca fiind acolo, a constatat situația de fapt. Nu înțeleg dumneavoastră în ce 

calitate, din nou, așa cum pretindeți și mie, vorbiți, mă acuzați și considerați că ceea ce am făcut 

eu nu este în regulă în considerentul în care am constatat niște abuzuri, niște abuzuri. 

Dumneavoastră, în loc să mergeți, pentru că sunteți în aparatul de specialitate, să le sancționați, 

veniți să îmi atrageți mie atenția că le sesizez. Vi se pare normal, domnule Păiuși, care 

promiteați în 2020, administrație transparentă, competentă și ce ați mai promis pe acolo…? 

Pentru că nu se mai poate ține minte, pentru că efectiv dumneavoastră, niciunul dintre lucrurile 

pe care le-ați promis, nu le faceți…Trimiteți cetățenii la mine de la ANL, pentru că 

dumneavoastră nu sunteți capabili să vă îndepliniți atribuțiile legale. Mă acuzați pe mine că 

sesizez niște nereguli. Păi asta este, domnule Păiuși, atitudinea unui administrator, a unui ales 

local?!  Puneți neputința dumneavoastră în seama unui cetățean care, pe timpul și resursele sale, 

încearcă să îmbunătățească niște servicii… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vreau să știu atât… 

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: N-

aveți, domnule Păiuși, ce să mai spuneți…că spune totul despre dumneavoastră… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ce căutați acolo (neinteligibil). 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule Pânișoară,  vă rog să nu vă opriți 

din a sesiza toate aspectele nelegale pe care le vedeți în jur.  

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: N-

o să mă opresc niciodată că nu mă intimidează domnul Păiuși.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Pentru că nu USR-ul are dreptul să acuze 

funcționari, nu doar ei. Cine greșește, să plătească.  
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Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: 

Deci domnule Păiuși…? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Atât vreau să știu…care este 

calitatea dumneavoastră în acest…? 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Să fie clar! Și din câte știu eu, domnul 

Laurențiu, cum îl cheamă…Ciobanu, e contractual, nu e funcționar public. Așa este? Domnule 

Oianu, sunteți cel mai în măsură să spuneți ce ați văzut acolo.  

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: N-

am amenințat pe nimeni. Astea sunt aberațiile domnului Păiuși, care atât poate, să pună orice 

neputință și neajuns al dumnealui în sarcina unui cetățean.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu, domnul Păiuși face ce face… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog, cu calm, haideți să înțelegem toți ce 

s-a întâmplat acolo. Oricum e în neregulă ce s-a întâmplat acolo.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact. Acum, ca să clarificăm un pic situația, evident, când îl 

auzim pe domnul Păiuși că amenință, că de fapt asta face, amenință și insinuează tot felul de 

lucruri, ne dăm seama că doamna Primar e speriată. Asta e discuția de fapt aici. Doamna Primar 

a călcat strâmb în situația aceasta, a abuzat de puterile pe care le are, executive aici, și a intrat 

într-un apartament în care nu avea niciun drept să intre și l-a renovat la cheie pentru a fi locuit. 

Un apartament care nu aparține doamnei Primar și Primăriei Sectorului 1, care nu este în 

administrație, după cum auzim, nici măcar la Consiliul Local. Dar în momentul acesta, oficial, 

în această primărie, acest apartament avea cheile la departamentul Fondului locativ și au fost 

luate de Administrativ pentru a se face reparații. Reparațiile s-au transformat, după cum bine a 

văzut și domnul Păiuși, care trăiește pe contul meu de Facebook, că s-au transformat aceste 

reparații într-o amenajare totală în care s-au cumpărat geamuri noi la tot apartamentul.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule Oianu, câte camere sunt acolo?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Vă spun imediat. Apartamentul are aproape 150 de metri 

pătrați. Utili sunt 130, ceva de genul acesta. Știu, pentru că eu locuiesc cu 2 etaje mai sus, de 

aici știu…și după care acest apartament cu 5 camere, cu 2 băi și o toaletă de serviciu, bucătărie, 

dining room, debarale, tot ce este nevoie…Este un apartament care într-o situație normală, 

renovată, poate să valoreze de la… cât… 400 - 500 de mii în sus…de euro. Este un apartament 

considerat mare în centrul Bucureștiului. Se întâmplă ca acest apartament să aibă o notificare 

de retrocedare din 2001. Din 2001 acest apartament nu este amenajat. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și cum acum se amenajează?! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact. Și brusc, doamna Primar s-a hotărât că trebuie 

amenajat. Și a trimis acolo niște angajați din administrație să se ocupe de chestia asta, 

bineînțeles, cheltuind și aproape 15000 de euro printr-un SEAP pe care l-a făcut, sigur că da, și 

care e pe site și se vede, dar nu-i numai aceasta o cheltuială. Mai sunt și cheltuielile acele, până 

în 9000 de lei, prin care a cumpărat aer condiționat, boiler, faianță, gresie, parchet… parchetul, 

probabil că l-a băgat în buget. Deci e un apartament construit de la zero, adus în situația în care 

s-au montat lămpi care schimbă culoarea prin temperatura de culoare. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule Oianu, știți ce vă rog? Formulați 

interpelare acum să se consemneze în procesul - verbal și să ni se răspundă în scris tuturor 

consilierilor. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Așa trebuie. 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Dacă acest apartament e în administrarea 

noastră, să fie dat primului de pe lista de priorități. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact. Acest apartament, bineînțeles, acum poate fi singurul 

care se poate face. Este în primul rând.. să fie exact… el e un apartament care poate fi dat doar 

la persoane evacuate. Legea spune asta, Legea 10. Deci în situația aceasta, acest apartament 

poate fi dat pe lista de priorități persoanelor evacuate și slavă - domnului, avem destule la 

comisia de locuințe sociale, unde avem lista de priorități, evident. Întrebarea mea este cine a 

hotărât, cine a aprobat și cine a permis cheltuirea pe acest apartament care este pentru 

retrocedare a mai mult de 15000 de euro… cu care bani se putea face o grămadă de alte lucruri. 

Avem atâtea apartamente… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Deci doamna secretar, să se noteze acum, 

asta e interpelare și să ni să răspundă în scris la toți consilierii locali. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact. Exact. Și dincolo de chestia aceasta, evident că acum 

avem o problemă legală. Cheile au fost ridicate pentru a se face reparații și s-a ajuns la 

amenajarea totală a apartamentului.  

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: 

Modernizare. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Asta este. Asta se constituie într-un abuz evident și “miroase, 

miroase” de la o poștă a fraudă. Sigur că toate organele abilitate trebuie să se sesizeze. Dar am 

observat că nu prea… 

Domnul Alexandru Pânișoară - președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: 

Domnule Oianu, după cum ați văzut, răspunsul la întrebările dumneavoastră nu vor exista, 

pentru că preocuparea domnului Păiuși este ce căutam eu acolo și în ce calitate constatam o 

nelegalitate, astfel cum am considerat-o eu. Vedem ulterior autoritățile ce au de spus. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Ok. 

Domnul Alexandru Pânișoară -  președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului: 

Dar asta e preocuparea domnului Păiuși, care ar fi putut să clarifice aceste situații la ședința de 

azi știind că nu este o noutate. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Da, e dubla măsură aici.  Deci care e baza 

legală? Acest apartament, asta vreau să ni se răspundă, este în administrarea noastră? Dacă nu 

este, ce căutau oamenii ăia acolo să-l renoveze? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   Și pentru cine?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Chiar dacă aceste formalități, în care normal trebuia preluat, 

bineînțeles, totul de RAPPS, nu s-au făcut și apartamentul a rămas suspendat. Acum haideți să 

privim ca un animal răpitor această poveste. Hai să fim sinceri, un animal răpitor care se află în 

Sectorul 1 și are toată puterea, ghearele și dinții necesari. Și care din 15 apartamente pe această 

lege, 10 care se află în Sectorul 1 și din care 14 sunt ocupate, descoperă un apartament nelocuit 

și neocupat în centrul Bucureștiului, care renovat, valorează jumătate de million. După 20 de 

ani în care nimeni nu a avut curaj să se atingă de acest apartament. Ce face un personaj de genul 

acesta când punem ochii pe așa ceva? Hai să fim serioși, știm despre ce este vorba aici, știm ce 

înseamnă lucrul acesta și știm unde duce…Și vă spun de acum, bazându-ne pe experiența pe 

care o avem cu acest primar de 2 ani jumătate… este în poziția și capabilă să forțeze nota legală, 

să bage pe cineva acolo și după care să se uite la noi, să ne spună, cum ne-a spus de atâtea ori, 
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“e și ce.. ce o să îmi faceți...”  Ăsta e nivelul de sfidare a legilor acestei țări și acestui oraș. 

Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   Domnule Oianu, e în zonă protejată, nu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Este în zonă protejată, este un bloc care trebuie reabilitat, care 

e cu risc seismic de gradul 1. Sigur că toată această investiție nu se justifică de nicio culoare. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   Mie îmi sună a dosar penal. Mulțumesc! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Așa sună, sigur că da, sigur că da. Are un iz…sigur că da…și 

de aici sigur… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   E cu parfum, nu mai e iz.   

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Agitația  domnului Păiuși, care bineînțeles, săracul, e pus aici 

să apere ce mai poate fi apărat. Sigur că da, dar este cu iz penal toată această acțiune, sigur că 

da… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: E parfumat, domnule Oianu, nu mai e cu iz. 

Gata. Ok, deci domnul Tudose, vă rog,  și haideți să intrăm pe ordinea de zi imediat. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bună ziua, stimați colegi! O să încerc să fiu cât se poate de 

scurt. În mandatul 2008 – 2012, am făcut parte din comisia de atribuire a locuințelor sociale, 

fiind chiar președintele acestei comisii. Cu această ocazie, în decursul acestui mandat, în 2010, 

dacă nu mă înșel, am luat cunoștință și de existența acestui apartament care într-adevăr și la 

acea vreme se afla suspendat, se afla în imposibilitate de atribuire. Vorbim de 2010. Cu comisia 

din primărie, pentru că vizionam la acea vreme toate spațiile care se atribuiau, indiferent că 

vorbeam de subsoluri insalubre, de… erau unele spații în care îți era pur și simplu jenă și teamă 

să intri, ca să zic așa. Dar care dacă pentru noi, cei care locuim în niște condiții, să spunem 

normale sau poate mai mult decât normale, sunt inacceptabile, pentru cei care sunt fără nicio 

locuință sub cerul liber ierni întregi, a fost situația tragică și dramatică a pierderii unui copil la 

o familie de genul acesta într-o iarnă friguroasă, pentru că stătea sub cerul liber, am trăit această 

experiență, am avut-o în acel mandat. Orice spațiu, cât de mic ar fi, înseamnă o șansă la viață. 

Ca să revin la acest minunat apartament, da, într-adevăr, așa cum s-a spus, așa cum au spus 

antevorbitorii mei, confirm din cunoștințele avute, blocul este în risc seismic. Am avut ocazia 

la acea vizită să vedem și un apartament de la parter și într-adevăr sunt fisuri în pereți, sunt 

afectați stâlpii de rezistență și dacă Primăria ar fi putut să facă într-adevăr ceva din punct de 

vedere legal, cu acordul Primăriei Capitalei, cu acordul locatarilor din acel imobil, ar fi putut 

să investească în reabilitarea și consolidarea acestui imobil cu toate formele legale îndeplinite, 

nicidecum să treacă la amenajări interioare. Acum, ca să fiu foarte succint și aceasta vreau să 

constituie interpelare scrisă la care vreau să mi se răspundă. Din anul 2000, ca să luăm un an 

care, mă rog, cuprinde și acest apartament, vreau să mi se transmită, indiferent de mandat, 

vorbim de mandat Chiliman, mandat Tudorache, mandat Armand, dacă mai există o a doua 

situație în care Primăria investește în amenajarea interioară a unui apartament, s-au atribuit, v-

am spus, de aceea situația locuințelor sociale… s-au atribuit locuințe care trecuseră printr-un 

incendiu și cel care o primea avea sarcina de igienizare, de curățare, de toate acele costuri erau 

în sarcina lui. S-au atribuit locuințe care arătau… practic ți-era teamă să intri în ele. Și cu toate 

acestea, oamenii au găsit puterea să le redea funcțiunea locativă și civilizată. Nicidecum, din 

cunoștințele pe care le am, excluzând spațiile pe care Primăria le-a cumpărat de noi, cum a fost 

în Prelungirea Ghencea, în Munții Tatra, în… sau le-a făcut, în speță Munții Tatra. Niciodată 
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Primăria nu a investit… niciodată Primăria nu a investit în locuințe pe care, fie nu le-a cumpărat 

de noi sau le-a ridicat și le-a preluat din fondul locativ de stat de la AFI. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Pentru că nici n-are voie. Da, mulțumesc. 

Haideți ca să încheiem.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bineînțeles că n-are voie. Problema este că singura 

investiție care era legală era de consolidare și reabilitare. Și eventual, a propos de scuza 

inventată, schimbarea acelei coloane care a cauzat inundația, nicidecum…o dată stoparea 

efectelor inundației prin schimbarea acelei coloane, nu mai exista nicio motivație ca să se 

investească în interiorul acelui apartament gresie, faianță și toate cele. Deci, așa cum ați spus 

anterior, este vorba de un caz care are iz penal. Vă mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Domnule Podaru, vă rog!  

Domnul Păiuși, imediat și haideți să trecem la vot. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da, deci am scăpat de toate celelalte crize, a apărut o nouă 

criză, din punctul meu de vedere, văzând și materialele pe care Adrian Oianu și-l felicit pe 

această cale pentru asiduitatea cu care a urmărit într-o manieră jurnalistică acest caz penal. Deci, 

pentru acest lucru cu siguranță și dăm în scris acest lucru, nefiind organe de urmărire penală, se 

duce lumea la pușcărie cântând. Tocmai spuneam colegei mele cum PSD-ul niciodată în istorie 

n-a făcut o măgărie ca asta, care este incomensurabilă… noi avem sute de apartamente, petiții, 

au venit oameni, au plâns că n-au apartamente aicea și noi în mijlocul Bucureștiului n-am 

rezolvat un caz social, n-am rezolvat problemele copiilor, n-am rezolvat problemele oamenilor 

cu dizabilități și cazuri sociale. Dar rezolvăm un apartament de 5 camere pentru  pe care îl 

pregătim pentru-un prințișor, pentru un rege, pentru o prințesă sau așa ceva în mijlocul 

Bucureștiului, pe strada Nicolae Iorga. Bine. E în regulă, asta vroiam să vă spun. Felicitări 

Adrian Oianu, felicitări domnule Pânișoară, ați rezolvat această problemă într-o manieră 

jurnalistică și este firesc ca domnul de la administrativ, pe care îl așteptăm deja de o oră și mai 

bine,să fie prezent în sală și să răspundă întrebărilor consilierilor. Este o formă de obstrucționare 

și de blocare a informațiilor la care noi, prin lege, avem acces, da? Trebuie să putem să ne 

informăm ca să putem să votăm și să luăm hotărâri în consecință. Mulțumesc mult de tot, vă 

rog frumos, chemați-l pe domnul Laurențiu în sală, șeful administrativ pe care acum o oră 

domnul Adrian Oianu l-a invitat aici. Mulțumesc.  

Domnul Cristian Adrian Tudose: Da, domnul Podaru, problema este că protejarea sau 

ascunderea funcționarilor publici care acționează abuziv la ordinele primarului este deja o 

practică de 2 ani de zile. Același lucru s-a întâmplat și cu domnul Stoica, la care comisia de 

disciplină nici în acest moment nu a ajuns la un rezultat la plângerile făcute de colegii mei de 

la PSD. Același lucru văd că se întâmplă acuma și cu domnul Ciobanu, care a acționat evident 

clar la ordinele și la dispozițiile strict ale doamnei primar. Singurul lucru apropos de felicitările 

pe care le-ați transmis domnului Oianu și din punctul ăsta de vedere singura remarcă pe care aș 

fi făcut-o, era că dacă ați mai fi avut un picuț de timp, un picuț să mai așteptați un pic, să vedeți 

prințișorul care se mută acolo și să fie mutat deja cu repartiție, era deja dosar penal și probabil 

plecau 2 persoane, nu doar una. Deci, din acest punct de vedere, din informațiile care circulă pe 

diverse surse, se cunoaște și către… pentru cine și cum era atribuit acest apartament. Și ca să 

închid acest subiect, în mandatul 2008-2012 când s-au rezolvat cele mai multe cazuri sociale 

din punct de vedere al locuințelor, prin efortul comun atât al PNL-ului cât și al PSD-ului de a 

achiziționa de pe piața liberă locuințe și de a le pune la dispoziția cetățenilor și am spus, am dat 

exemple și sunt exemplele din primărie, cred că s-au dat peste 800 de apartamente în acea 

perioadă. Ceea ce vă pot spune este că una din norme a fost, în pofida numărului de persoane 
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care aveau dreptul la un apartament de 4 sau 5 camere, acestea fiind o valoare extrem de ridicată, 

să se hotărască… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Domnul Tudose! Domnul Tudose! 

Era un drept la replică la ceea ce de fapt nu era replică… la… alocuțiunea colegului nostru 

Podaru. Deja ajungem la un monolog. Ce vreți să facem? 

Domnul Cristian Adrian Tudose: Imediat. Da. O secundă. Vă mai aduc la cunoștință... nu, 

nu, nu, nu, nu e monolog. Vă mai aduc la cunoștință niște lucruri legale. În acest consiliu s-a 

luat decizia, cu acordul, cu acordul beneficiarilor, să cumpărăm apartamente sau să 

achiziționăm apartamente de 3 camere, fiind mai rezonabile, chiar dacă familia respectivă avea 

dreptul la 4 camere, nicidecum să le dotăm luxos , ca să le putem da la cât mai mulți beneficiari 

un spațiu locativ. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Domnul Tudose, dacă am ajuns de 

la o igienizare să începem la o fabulație de genul prințișor, prințese…de la o obligație pe care 

o are administratorul Sectorului 1 prin primar…domnul Tudose ascultați-mă și pe mine o clipă, 

doar atât! Deci, să ajungem să fabulăm, că practic fabulăm, de la o igenizare a unui apartament 

aflat…aproape distrus, așa cum spune și administrația acelui bloc, care cere insistent 

administrația să se intervină asupra apartamentului, pentru că s-au spart țevi, sunt geamuri 

sparte și să ajungem acum să fabulăm cum fabulează domnul Oianu, să inventăm cum 

inventează domnul Pânișoară, amenințăm… 

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci, domnul Păiuși! Nu, nu este o igienizare! Este o punere 

la… nu, nu, nu, vreau să-mi spuneți… obligația nu constă, domnul viceprimar, nu constă în 

faianță, gresie,lămpi, parchet, geamuri. Obligația constă în punerea în siguranță...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vă rog haideți să încheiem pe acest subiect! 

Să trecem la vot! Nu fabulează nimeni, vă rog mențineți tonul respectuos! Nu fabulează nimeni 

aici. Faptul că se sesizează niște aspecte care intră deja în sfera penalului…Haideți să le luăm 

pe toate în considerare!  

Domnul Cristian Adrian Tudose: Bun. Domnul Păiuși, întrebare: domnul Păiuși, întrebare 

directă… doamna președintă! Domnul viceprimar! Am o singură problemă. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Doamna președinte… De la o 

igienizare, să ajungem la amenințări de genul ăsta, să luăm funcționarii să-i anchetăm… este 

absurd, am ajuns mai  mult decât în ridicol. Cu alte cuvinte, primarul nu poate să facă absolut 

nimic pentru că în spatele oricărei acțiuni se află un interes personal..  

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu. Domnule viceprimar, haideți să fim onești, măcar o 

dată în 2 ani de zile de mandat. Deci am o rugăminte și direct la dumneavoastră m-adresez de 

data asta. Ați dat, și există acea notă scrisă, dacă vreți v-o și pun la dispoziție, o avem, dispoziție 

sub semnătura dumneavoastră, conform căreia consilierii locali nu au voie la urbanism. Bun. A 

doua problemă… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Păi ce să căutați în birourile 

urbanismului? N-aveți ce căuta acolo!  

Domnul Cristian Adrian Tudose: Corect, n-avem ce căuta în primărie?!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Nu, nu la urbanism. 

Domnul Cristian Adrian Tudose: Sub mandatul… sub mandatul USR, cetățenii locali și alte 

partide n-au ce căuta în Primarie!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: La urbanism… Deci… nu aveți ce 

căuta în biroul funcționarului public la urbanism. Sunt date cu caracter personal, pe care noi ni 

le asumăm sub semnătură și sub răspundere civilă, penală și  administrativă. 
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Domnul Cristian Adrian Tudose: Evident. Da…să știți că și noi avem aceleași obligații și nu 

cred că dacă, apropo, tocmai ați intrat… iarăși, ce să fac! Dumneavoastră ați făcut-o. Dacă 

vorbim de acel GDRP, nu v-a fost rușine să expuneți o persoană vulnerabilă cu acel proiect de 

regulament la care ați anexat din greșeală, ca să nu spun altfel, talonul de pensie și buletinul 

unei persoane extrem de vulnerabile și care scria o adresă către dumneavoastră? Pentru asta 

aveți o plângere penală pe GDRP. Nu despre asta discut.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Domnul Tudose, aștept ancheta! 

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci ascultați-mă numai un pic. Ceea ce dumneavoastră 

faceți este o continuare a unei măsuri dictatoriale, ca nimeni din această primărie să nu răspundă 

în fața consiliului. Deci vreau să întreb, vreau să întreb… care este… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Domnule Tudose, între timp, noi 

am pornit de la un apartament igienizat și am ajuns să fabulăm vrute și nevrute. Păi despre asta 

vorbim concret. 

Domnul Cristian Adrian Tudose:  Nu despre asta vorbesc, nu despre asta vorbesc. Domnu 

viceprimar, cine trebuie… cine trebuie din acest consiliu să cheme un director, un șef serviciu… 

în fața consiliului, pentru a da explicații și pentru a-și exprima părerea, astfel încât acea persoană 

să reacționeze. Pentru că suntem în poziția…da, exact. 

 Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Deci acel funcționar, acel 

funcționar domnul Ciobanu, dacă facem referire la domnul Ciobanu a fost amenințat în mod 

direct de către un cetățean, care nu știu ce calitate avea acolo… 

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu vreți dumneavoastră să nu mai fiți avocatul domnului 

Ciobanu, să vină domnul Ciobanu să spună? 

Domnul Oliver-Leon Păiuș-Viceprimarul Sectorului 1: Nu sunt avocat. Domnul Ciobanu 

trebuie să facă plângere penală pentru că nu poți fi supus la un interogatoriu de către cineva! 

Domnul Cristian Adrian Tudose: Nu, nu, nu. Domnul Păiuși, domnul Păiuși, nu vreți 

dumneavoastră ca domnul Ciobanu să vină în fața consiliului și în fața persoanei care l-a 

amenințat, că este aici și domnul Pânișoară și să spună ”Domnule, m-a amenințat Pânișoară!”. 

În calitatea de!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Uitați înregistrarea! Cu materialul 

clientului. Nu poți să faci așa ceva! 

Domnul Cristian Adrian Tudose:  Nu, nu, nu, nu, asta cu înregistrările… Încă o dată, haideți 

să fim serioși, preluați… lucrați cu materialul clientului, știți cum e! Păi da, da numai că știți 

ce? E publică, e publică. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Haideți să trecem la vot, a fost clar pentru 

toată lumea ce se întâmplă acolo. 

Domnul Cristian Adrian Tudose:  Esența! Doamna președinte, esența!  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Domnul Tudose, vă rog haideți să încheiem.  

Domnul Cristian Adrian Tudose: Închid. Un apartament de 5 camere la Iorga, este clar o 

răsplată, cu ghilimelele de rigoare, pregătită pentru cineva. Nu se dă și nu se cunoaște situație 

în care apartamente de 5 camere, și vă spun cinstit am destulă experiență, să ajungă pe lista 

normală de priorități la un om amărât. Mulțumesc. Verificați acest lucru.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Doamna președinte, doar o mica precizare vreau să fac! Foarte 

importantă din punct de vedere legal. Bineînțeles, ca de obicei, domnul Păiuși induce în eroare 

consiliul și spune lucruri care știm și noi, nu sunt adevărate. Domnul Ciobanu Laurențiu nu este 

funcționar public, ca să fie foarte clar. Nu este funcționar public și se afla într-o locuință cu care 

n-avea nimic de-a face, dar nimic. Se afla acolo, l-am găsit noi când am ajuns acolo, nu mai 

spun că se mai aflau și alte persoane. Acuma, ca să închid subiectul ăsta și să pornesc un subiect 
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nou, că na, e ziua lungă, ne-a chemat de dimineață doamna primar care nu vine niciodată. Stați 

o secundă  - piețele, piețele, administrarea piețelor s-a dat unei companii, nu vreau să spun a 

cui, dar apropiată de doamna primar. Și brusc au apărut aceiași administratori care nu, nu, nu 

vreau să intru în amănunte, cunoscuți de toată lumea. Administratorii care au reușit să pună cât 

de cât pe picioare piețele au fost dați afară, iar acești administratori au fost angajați la o 

companie care acuma taie lacăte pe la diferite piețe din oraș și încearcă să intre cu forța în 

locurile astea, în piețe, să le administreze cu forța. Încă o dată vă spun, administrarea piețelor 

nu mai aparține de companie, aparține de doamna primar, a preluat și chestia asta. Ca să știți. 

Așa. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Supărarea este că nu e la companie. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Și acuma îi găsim prin oraș, tăind cu bormașina lacăte, de la 

diferite spații, fără niciun fel de document. Cam asta e situația nouă de care putem să vorbim. 

O altă discuție pe care putem să o pornim, dincolo de asta, legat de acest apartament minunat 

de 500.000 de euro.  

Domnul Oliver-Leon Păiușu-Viceprimarul Sectorului 1: Deci ăsta e lait motiv.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Atâta costă: 500.000 de euro.  

Domnul Oliver-Leon Păiușu-Viceprimarul Sectorului 1: Și igienizarea cât a costat domnul 

Oian? Ia spuneți? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Dumneavoastră numa igienizare n-ați făcut acolo. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Ia spuneți cât a costat igienizarea? 

Mai spuneți o data, să fie înregistrată. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu mai îmi puneți întrebări, v-am mai spus o dată, nu mai 

răspuneți cu întrebări, e sub demnitatea dumneavoastră domnul Păiuși. Deci 500.000 de euro 

costă apartamentul ăla renovat într-un bloc în această locație.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Așa, și cât a costat igienizarea? Cât 

a costat. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Domnul Păiuși, eu știu, v-am și spus, v-am făcut un 

compliment la comisie. Aveți simțul umorului și asta apreciez cel mai mult la dumneavoastră. 

Dincolo de asta, ce să vă spun? Sunteți o porta-voce, pus într-o situație de-a dreptul jenantă, în 

care trebuie să salvați aparențele pentru acest primar abuziv. Dincolo de asta, dincolo de asta 

ați investit într-un apartament care avea de reparat 2 țevi, ați investit 15.000 de euro,ați spus 

lămpi, aer condiționat pe o clădire aflată în zonă protejată. Și înăuntru era un angajat al 

administrației de aicea, care nu e funcționar public și care se ocupa, superviza … 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Domnul Oianu… a fi împotrivă… 

geamuri, parchet… Și pe care l-ați amenințat. Domnul Oianu… pe care l-ați amenințat. Că dacă 

nu spune adevărul, vai de el…amar de el, nu? Că de fapt asta ați făcut, l-ați amenințat că dacă 

nu spune adevărul, vai și vai… ce-o să pățească. Că are de ales. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: …toată această reconstrucție, reamenajare pentru a fi locuit. 

Ăsta e adevărul. Restul, dumneavoastră puteți să umblați cu tot felul de discuții. Nu-I adevărat 

domnul…Domnul…viceprimar confundați definiția amenințării: amenințările le faceți 

dumneavoastră cu doamna primar cele mai multe. Este monopolul, mai ales al doamnei primar. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Vă rog, vă ascult. Este clar 

amenințare. Iar dumneavoastră l-ați înregistrat. Are de ales: ori spune adevărul ori merge la 

pușcărie. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Să vă spun ceva, nu mai vorbim, că se… se subliniază încet- 

încet și se conturează un întreg dosar de hărțuire.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Domnule Oianu, uitați-vă aici pe 

înregistrarea dumneavostră de pe facebook. Exact! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: De care nu mai vreau să  vorbesc acum, că probabil vor vorbi 

organele abilitate despre asta. Și domnul viceprimar vă rog frumos, nu mă faceți să înțeleg că 

și dumneavoastră faceți parte din asta. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Din ce?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Vă rog frumos. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Haideți să trecem la vot. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Din toată această construcție strategie bazată pe obținerea unor 

bunuri din fondul de stat. Mulțumesc.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Perfect. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Mulțumesc, haideți să trecem la vot și văd că 

e în sală domnul Novac, dacă doriți să interveniți acum, la începutul ședinței și o să fac și un 

anunț din partea grupului PSD, a consilierilor locali PSD. Consilierii locali PSD Sector 1 susțin 

uniformizarea tuturor salariilor din toate subordonatele: ADP, Poliția Locală, Caraiman, 

DGASPC. Așadar, noi solicităm ca proiectul depus de dumneavoastră, din ce lună domnul 

Novac? Din luna mai ați depus proiectul de hotărâre… să fie adus astăzi pe ordinea de zi și să 

votăm pentru toate subordonatele. Deci, PSD Sector 1 e de acord să se uniformizeze toate 

salariile,inclusiv la ADP. Că pe ordinea de zi de astăzi DGASPC-ul și Poliția Locală. ADP-ul,  

Caraimanul, unde sunt? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Suntem de acord. Absolut. Probabil 

că vor fi, și… 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Păi, haideți astăzi să votăm pentru toată lumea. 

E înainte de…  

Domnul Oliver-Leon Păiuși -Viceprimarul Sectorului 1: Dumneavoastră vă dați seama că 

este o întreagă documentație în spatele proiectului de HCL pe care-l avem. Doar o secundă. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Domnul Păiuși, nu v-am dat cuvântul. Nu știu 

ce vorbiți acum. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Păi nu, dar…vorbim la subiect. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: E depus din luna mai, e depus din luna mai!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1:  Doamna președintă! Vorbim la 

subiect, de majorarea salariilor, adică uniformizare, exact ce spuneți dumneavoastră.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Uniformizare, uniformizare! Să fie la fel 

pentru toată lumea.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1:  Suntem de acord, dar în spate sunt 

o serie de documente care trebuiesc… normal că trebuie să le facă. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Să le facă, nu cred că e… ceva…să le facă!  

Haideți să le votăm astăzi pe toate! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Azi avem 2 proiecte. De la DGAS 

și de la Poliția locală. Le votăm, știți foarte bine. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Haideți să le votăm astăzi pe toate, asta 

solicitam. Astăzi pentru toată lumea, că se lucrează la proiectele astea de…din mai, da? Cred 

că de atunci a început toată lumea. Astăzi pentru toată lumea: DGASPC, Poliția Locală, ADP, 

Caraiman, să fie aduse toate astăzi, în ședință, să le votăm. Mulțumesc. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Se lucrează, chiar se lucrează la ele. 
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Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul general al Sectorului 1: Doamna, doamna președinte, 

dacă îmi permiteți să intervin! Cu privire la proiectele de hotărâri pentru majorările salariale de 

la ADP și dacă nu mă înșel, și de la DGITL, acestea nu sunt în registre.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Au înregistrat, am primit și noi!   

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul general al Sectorului 1: ADP-ul nu are înregistrat cu 

referat de aprobare inițiat de ADP, de conducere. Nu este înregistrat în secretariat. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Nu, am primit inclusiv eu, am primit pe mail. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul general al Sectorului 1: Cu un număr de înregistrare 

din secretariat?  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Vă rog haideți la microfon Domnul Novac!  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul general al Sectorului 1: Da, deci vă rog să îmi spuneți 

numărul de proiect din secretariat, să-l putem urmări dar eu, noi nu avem cunoștință, asta îmi 

spun colegele mele  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință:  Colegii de la tehnic, nu mai funcționează 

sistemul, ce se întâmplă? E Dan Nicolae Podaru, Andrei Cristian… mi-apar aici, dar, nu….a, 

asta, că nu-mi apăreau cum să le dau cuvântul aici? Acum da, văd că apare. E triunghiul 

bermudelor aici. Domnul Novac, apăsați, vă rog pe microfon. Apăsați pe micron, vă rog.  

Domnul Ștefan Novac: Da, deci în luna martie s-a depus proiectul către secretariat spre a fi 

studiat.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Dați și numărul de înregistrare!OK. 

Domnul Ștefan Novac: I-am dat doamnei acum. Deci v-am zis, am fost… A fost 2 luni la 

secretariat. Știe și doamna secretară că a fost acolo proiectul …la resurse umane… Acolo s-a 

întâlnit toată lumea și s-a discutat.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul general al Sectorului 1: Stați un moment: 

dumneavoastră, atunci când v-am văzut la resurse umane… haideți să nu amestecăm lucrurile. 

Erați într-o discuție cu Marius Stănică, în care m-am nimerit întâmplător. Nu este vorba de 

procedura de depunere a proiectului, cu referat de aprobare pentru obținerea rapoartelor de 

specialitate și avizelor comisiilor, astfel cum trebuie să arate un proiect care urmează a fi supus 

dezbaterii publice. Deci, nu vă supărați pe mine. Eu m-am nimerit într-o discuție. Cu Marius 

Stănică, în biroul lui Marius.  

Domnul Ștefan Novac: Deci aș vrea… Doamna Secretar, numai puțin. Nu mă cert cu nimeni.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul general al Sectorului 1: Nici eu. 

Domnul Ștefan Novac: Doar o întrebare vreau să vă spun. Au semnat toți ordonatorii de credit 

când au predat acest proiect. Chiar nu a fost băgat de nimeni în seamă? 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul general al Sectorului 1: Dumneavoastră sunteți o 

persoană care aveți experiență și cunoașteți procedurile de înregistrare, pentru că sunt publice, 

de mulți ani, cu privire la circuitul proiectelor de hotărâri. Sunt convinsă că știți că proiectele 

se depun la secretariat, însoțite de referatul de aprobare al inițiatorului, care nu poate fi decât 

primarul Sectorului 1. Un astfel de proiect, într-o asemenea procedură noi nu îl avem în… 

înregistrat. Despre asta vorbim de fapt. 

Domnul Ștefan Novac: Atunci aș vrea să vă întreb, din mai până în iulie, de ce tot am fost 

chemați pe grupuri de lucru, juriștii de la din departamentele din cadrul unităților și resurselor 

umane, la discuții pe acest proiect.   

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul general al Sectorului 1: Eu știu de la colegii mei de 

intenția dumneavoastră. Este vorba că ea nu este în acest moment concretizată să putem să 

putem lucra pe un proiect înregistrat. Uitați, v-a spus și colega mea: un număr din Secretariatul 

general.  
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Domnul Ștefan Novac: Numai puți. Ok, doamna secretar general, în 30 de zile trebuia să mi 

se dea un răspuns. Nu s-a dat niciun răspuns.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul general al Sectorului 1: Nu se poate să se răspundă 

atâta timp cât s-a depus un proiect fără referatul de aprobare, fără să fie însușit. Era doar un 

document, un draft. Ce să se răspundă la un draft, domnule Novac? 

Domnul Ștefan Novac: Vedeți că pe referatul de aprobare, sunt semnăturile ordonatorilor de 

credit secundari. Numai puțin.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Ok, asta vreau să se consemneze. Deci să fie 

uniformizate toate proiectele. Se poate astăzi, astăzi să fie aduse și pentru ADP și pentru 

Caraiman. DGITL. Da. Deci foarte clar, pentru toate subordonatele. Da?  OK. Domnul Moțoi 

Teodor, dacă e în sală? Motoi sau Moțoi, iertați-mă. Domnul Braia Horia Lucian este în sală? 

Domnul Anghelușu, Anghelușiu - văd că sunteți cu 2 subiecte și referitor la sistem rutier și la 

reabilitarea străzilor Bujorului, Nuferilor și Liliacului.  

Domnul Petru Angelușiu: Bună ziua, mă numesc Angelușiu Petru, sunt vicepreședintele 

Asociației Băneasa Lac și reprezint cele câteva sute de familii din acest cartier care, așa cum 

am discutat în ședința din 9 noiembrie, au ajuns la capătul puterilor. Acum au venit ploile, chiar 

nu mai știm cum să mai …cum să, cum să ne mai descurcăm în fiecare zi. Deci nu, nu se poate 

circula deloc pe acele străzi. E… suntem într-o situație în care parcă n-am fost niciodată, deși 

suntem de 10 ani în această situație. E din ce în ce mai rău, iar acum chiar am ajuns la capătul 

puterilor. Mă aflu aicea astăzi, deoarece pe data de 9 noiembrie am convenit cu toții că ne vom 

vedea la următoarea ședință să vedem care este rezultatul celor 3 probleme pe care vi le-am 

adresat pe 9 noiembrie. Prima era aceea în legătură cu strada Bujorului, care încă de acum 2 ani 

avea DALI-ul și avea toate…  inclusiv indicatorii tehnico-economici și ar fi putut să fie 

asfaltată, dar s-a reluat proiectul la ea împreună cu proiectele străzilor Bujorilor și …Bujorului 

și Nuferilor. Și în legătură cu această stradă a existat rugămintea de a se urgenta cât de mult se 

poate asfaltarea ei, pentru că deși s-a întârziat, s-a întârziat foarte mult cu procedurile, avea… 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Așa este. Am semnat reabilitarea acelor străzi 

din 2020. Eu le-am semnat cu mâna de când… țin minte: Bujorului, Nuferilor…Ce se întâmplă 

domnule Păiuși, că sunteți singurul care poate să răspundă, ce se întâmplă de atâta timp, să 

reabilitezi o stradă? Haideți, răspundeți! 

Domnul Petru Angelușiu: Așa este. A doua problemă era de a se găsi o soluție, ca să încerc să 

spun tot ce am, ca să fiu cât mai scurt. A doua problemă era de a se găsi o soluție de reabilitare 

provizorie a celor 3 străzi, pentru că nu avem cum să mai trăim nici o săptămână, nici 2 

săptămâni în condițiile în care suntem. Să presupunem că s-ar asfalta cât mai repede, dar 

nu…Deci fiecare zi contează și trebuie găsită o soluție provizorie, mai ales că eu sunt convins, 

pentru Nuferilor și pentru Liliacului va mai dura, pentru că sunt de făcut acele retrocedări. 

Proiectul a fost schimbat, de abia au fost trimise din nou scrisorile către cetățeni. Acest lucru l-

aș menționa la aspecte pozitive, în sensul că pentru aceste străzi pentru Liliacului și Nuferilor 

s-a reluat procedura de înștiințare a cetățenilor, iar…  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Încă o dată eu nu înțeleg ce s-a reluat, că erau 

semnate, trebuiau doar puse în executare.  

Domnul Petru Angelușiu: Suntem aici nu pentru a face reproșuri, suntem aici pentru a găsi 

soluții. Repet… 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Dar soluții în timp util, nu peste 2 ani.  

Domnul Petru Angelușiu: Așa este. Bun. Domnul Păiuși m-a informat pe mine personal care 

este situația.Rugămintea: dacă tot suntem aicea, să ne informeze pe toți și să vedem cum vom 

merge mai departe.  
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Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Am dat cuvântul.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Așa cum…v-am spus și repet și în 

fața Consiliului Local, săptămâna viitoare vom avea sper, o nouă ședință, prin care să 

aprobăm…sunt 25 de DALI-uri cu referire strict și cuprind inclusiv străzile la care ați făcut 

dumneavoastră referire, Liliacului și Nuferilor. Deci vor fi 25 de DALI-uri de aprobare a 

acestora și după aprobare vom trece imediat la asfaltarea acestor străzi. Deci vă confirm că 

avem posibilitatea ca să începem poate chiar de anul ăsta reabilitarea lor, a acestor străzi. Totul 

depinde de Consiliul Local să aprobe la proxima ședință aceste DALI-uri. Sunt 25, în cele 25 

se află și cele 2 străzi, Liliacului și Nuferilor. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Domnule Anghelușiu, tot ce a ținut de 

Consiliul Local s-a votat. Am făcut inclusiv amendament la începutul anului pe 1 aprilie 2022 

mai exact. Tot ce ține de Consiliul Local s-a făcut, acum este doar treaba executivului,să fie 

clar.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Sper că a fost clar, domnule 

Anghelșiu. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Executivul e primarul și aparatul din 

subordine.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Ne vedem la următoarea ședință, 

domnule Anghelușiu…o săptămână.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Da, mai amânăm un pic. Când proiectele erau 

deja semnate, erau semnate din 2020 nu înțeleg. Deci credeți-mă, eu nu înțeleg.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Doamna președinte, DALI-urile 

trebuiesc actualizate, nu se poate altfel și știți bine de ce. Un DALI aprobat în 2020…sunt… 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Nu, asta chiar nu înțeleg de ce se actualizează. 

Nu, nu. E părerea mea personală, aici se cheltuie niște bani în plus degeaba. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Astea se pot face prin dirigenție, prin 

dirigintele de șantier, poate aduce completări, haideți să fim serioși, să cheltui atâția bani, că se 

refac niște studii când i-au fost semnate din 2020.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși-Viceprimarul Sectorului 1: Sunt DALI-uri. Deci repet domnule 

Anghelușiu, sper săptămâna viitoare să intrăm cu aceste 25 de DALI-uri în ședința de consiliu.  

Domnul Petru Angelușiu: Un singur lucru vreau să mai precizez domnul Păiuși: strada 

Bujorului este motivul pentru care cetățenii de pe Liliacului și pe Nuferilor ar face acele cedări. 

Pentru că noi tot timpul le-am spus:  vedeți? Noi dacă am cedat pe Bujorului, strada se 

asfaltează. Acuma cetățenii, vecinii ne spun: ați cedat degeaba, vedeți că tot nu se asfaltează. 

Deci rugămintea mea este în niciun caz să nu se lege de alte străzi, dacă se poate asfalta 

împreună cu Nuferilor sau cu altă stradă foarte bine, dar dacă nu, să nu marșăm la acele idei 

defectuase ale firmei de execuție, că am strica Bujorului în momentul când vom veni să asfaltăm 

Nuferelor sau alte străzi. Nu este adevărat, este o minciună, doresc doar să facă, nu doresc să 

facă o organizare de șantier doar pentru Bujorului. Iar dacă noi amânăm Bujorului, noi nu avem 

cum să convingem pe ceilalți cetățeni să …ceilalți vecini să cedeze, să facă cererile de care este 

atâta nevoie. Vă mulțumesc. 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Mulțumesc, e toată lumea în sală, haideți să 

trecem la vot. Da, văd că sunt înscriși mai mulți: Andrei Cristian Nicolaescu, Daniel Constantin 

Ciungu și Nicolae Dinu. Imediat.  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Da, mulțumesc, doamna președinte. Vroiam să-i 

răspund și eu domnului Angelușiu și să-l asigur de tot sprijinul consilierilor USR, Andrei 

Nicolaescu e numele meu, și al primarului Clotilde Armand pentru rezolvarea celor… 
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problemelor de pe cele 3 străzi de unde locuiește dânsul și ce v-a zis domnul Păiuși, 

viceprimarul sper să devină realitate și în câteva zile să se rezolve cu votarea acelor DALI-uri. 

Vroiam să mai răspund, pentru că acuma mi s-a dat cuvântul, domnului Novac pe subiectul 

uniformizării salariilor în toate deconcentratele, grupul USR susține acest lucru și după cum v-

a zis și viceprimarul Oliver Păiuși, vor fi puse pe ordinea de zi și celelalte deconcentrate care 

nu sunt astăzi pe ordinea de zi,  ADP și celălalt… 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Domnule Anghelușiu, trebuiau executate din 

2021 cel târziu. Ăsta e răspunsul. Noi susținem tot ce zice domnul Nicolaescu și noi nu folosim 

individualisme de astea.Toți consilierii locali vor susține, toți consilierii locali sunt sigură, nu 

doar USR-ul da? Toți consilierii locali vor susține asta, dar trebuiau executate din 2021 cel 

târziu. Ok, mai facem un…mai votăm niște DALI-uri, deși părerea mea personală acum, nu 

sunt de acord cu cheltuielile astea în plus inutile. Doar ca să mai facem niște niște SF-uri și niște 

SF-uri SF-uri, da? Așa să ne ajute Dumnezeu. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Eu vorbesc…Exact, important e ca oamenii să aibă 

străzile asfaltate. Eu nu pot să vorbesc decât în numele consilierilor USR. Sigur că dacă 

celelalte partide sunt de acord, cu atât mai bine. Vroiam să revin la treaba cu uniformizarea 

salariilor. Proiectul, proiectele de uniformizare a salariilor pentru Poliția Locală și DGASPC 

au fost pe ordinea de zi și a ședinței Consiliului Local din 25 noiembrie 2022 și grupul PSD a 

ieșit din sală și ședința a rămas fără cvorum. Se poate vedea acest lucru pe înregistrare și 

probabil că e prins și în procesul verbal. Adică nu sunt fabulații ale mele. Deci ar fi putut să 

fie votate aceste majorări de salarii din luna noiembrie, dar nu s-a dorit. Eu sunt sigur că cei 

de la Poliția Locală ne ascultă…da, de la USR, Nicolaescu mă cheamă, Andrei. 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Stimate consilier Nicolaescu de la USR!  

Stimate consilier, am explicat tot timpul votul nostru și s-a consemnat în procesul verbal. Vă 

mulțumesc. Fabulațiile nu știu cine le face. V-aș ruga să vă abțineți de la aceste… fabulații. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Da, da asta am zis și eu că nu am denaturat eu  adevărul,  

este consemnat în procesul verbal….Eu am spus doar că sunt sigur că lucrătorii poliției Locale 

și ai DGASPC urmăresc această ședință și punctele cu mărirea salariilor și uniformizarea 

salariilor din aceste instituții au fost și pe ordinea de zi a ședinței din 25 noiembrie. De ce nu s-

a votat? Puteți să vă uitați pe înregistrări. Le aducem pe toate la vot, vămulțumesc, da, v-am 

spus…  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Aduceți-le pe toate la vot. Că noi am spus de 

la început că vom vota pentru toată lumea fără discriminare.  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Primarul Clotilde Armand și grupul USR susțin același 

lucru.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Mai ales primarul, sigur, mulțumesc. 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Da, mai ales primarul și nu vorbesc,  vorbesc la modul 

foarte serios, nu ironic. Mulțumesc și eu frumos. 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Am văzut, de aia e prezentă aici, la toate 

ședințele. Vă mulțumesc stimate coleg. 

 Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu:  Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Domnul Ciungu, vă rog.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Mulțumesc frumos, doamna președinte. L-ascultam mai 

devreme pe domnul Anghelușiu. Sunt o serie de cartiere în Sectorul 1 în continuare care nu au 

gaze, care nu au apă, nu au canal, nu au utilitățile de bază pentru care totuși plătesc impozite de 

Sector 1. Un alt cartier, relativ aproape de de străzile pe care le spunea domnul Anghelușiu, e 

vorba tot de zona Băneasa, de cartierul Băneasa, nord de pădurea Băneasa, între Centură și 
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pădure. Vorbim de Drumul Vârful Berivoiu Mare, Drumul Piscul Lung, Drumu Piscul Mare, 

Muntele Găina, Agatului, Piscul Corbului, Drumul Stegarului. Toate aceste drumuri în 

momentul de față arată absolut dezastruos. Ele sunt în administrarea Sectorului 1. Locuitorii de 

acolo au cerut cu disperare celor de la ADP și primarului Sectorului 1 să facă ceva, măcar niște 

criblură,  să ducă constant acolo, să le pună pe drum pentru că drumurile sunt absolut distruse. 

O să merg la cameră după ce-mi termină partea audio să vă arăt și poze. Înțeleg că avem ceva 

dificultăți în a arăta pozele pe ecran în momentul de față, pe sistemul curent. Dânșii au mare 

nevoie de ajutor și sper ca viceprimarul, dacă primarul tot nu este prezent, să se îngrijească și 

de acele drumuri, nu doar de acel capăt al Bulevardului Jandarmeriei unde trăiesc anumite 

staruri din media românească, unde primarul s-a dus cu celeritate, acolo unde de fapt este 

responsabilitatea primarului Nicușor Dan. Doamna Armand s-a dus să le pună niște criblură, 

dar străzilor dumneaei, zecilor de străzi la nord de Jandarmeriei, la câteva sute de metri nord de 

Jandarmeriei, acelor oameni și acelor sute de oameni de acolo, se pare că primarului… sau 

despre acei oameni, se pare că pe primar o cam doare undeva. Asta e realitatea, e tristă. O să 

vin să vă arăt la  Cameră în momentul de față câteva poze. E situația de ieri propriu-zis, din… 

de pe aceste drumuri.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Mulțumesc, domnul Oliver Păiuși vrea să vă 

dea replică și domnul Dinu și haideți să încheiem ca să trecem la vot. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Nu este o replică. Este o confirmare 

a faptului că aceste străzi la care ați făcut referire se vor afla pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe. Repet, vor fi 25 de DALI-uri. E o diferență între DALI și SF. Dar nu asta e important. 

Nu dezbatem acum lucrul ăsta. Deci și aceste străzi la care ați făcut referire, domnule consilier, 

vor fi pe ordinea de zi.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: O să trimit pozele la secretariat cu rugămintea să le 

trimitem tuturor consilierilor locali.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1 1:Ați înțeles ce am spus acum, da? 

Că și aceste străzi la care ați făcut referire vor fi pe ordinea de zi și vor fi în ședință de consiliu. 

Deci spre aprobare.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: La 2 ani de zile după ce am ridicat aceste probleme.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Da. Mulțumesc, domnul Dinu și haideți să 

trecem la vot. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Iertați-mă… și închid doamna președinte, vorbim astăzi 

despre creșteri salariale pentru colegii noștri, mi se par normale, dar numerele care se se spun 

acolo, această primărie are în subordine mii de oameni, mii, peste 2000 de oameni și noi nu 

suntem în stare 2 ani de zile să facem niște documentații pentru câteva zeci de străzi. Este trist. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1:  Este trist, pentru că nu s-a făcut 

nici măcar în mandatul Chiliman lucrul ăsta. Este trist că am ajuns aici după 20 de ani. Este trist 

că au fost administrații incompetente și dumneavoastră așteptați așa, pocnind din degete, să 

rezolvăm ceea nu s-a făcut în 20 de ani și aveți tupeul ăsta formidabil să spuneți lucrul ăsta 

acum. 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Este trist că tot timpul vă prevalați de această 

scuză domnul Păiuși. Chiar e trist. Sunteți cam trist azi.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Deci aveți un tupeu incredibil, 

incredibil! În 20 de ani nu s-a făcut absolut nimic. Sunt zeci de străzi de pământ pe care noi 

încercăm să le rezolvăm. Și le vom rezolva așa cum -v-am mai spus. 
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Domnule Păiuși, administrația Chiliman a asfaltat sute de 

străzi. Sute de străzi a asfaltat administrația Chiliman. Dumneavoastră nu puteți să faceți câteva 

zeci!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Și plângeți aici cu lacrimi de 

crocodil și debitați numai prostii. Domnul Dinu, lăsați-o baltă, vă rog eu frumos.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Ce s-o las baltă, că eu mă uit la realitate, vin oameni în 

consiliu care vă trag frumos de mînecă și spun domnule Păiuși… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Vin oameni în consiliu care plâng 

de zeci de ani. Întrebați-l pe domnul Anghelușiu de când plânge. Domnule Anghelușiu, câți ani 

aveți de când plângeți la porțile primăriei pentru străzile alea amărâte, 3 amărâte care sunt acolo, 

mai mult de 12 ani?  Au încheiat și un protocol cu fostul primar, cu Tudorache protocol pe care 

Tudorache l-a…n-a făcut nimic… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe:Da, domnule Păiuși, știu ca un exemplu pentru 

dumneavoastră, nici măcar nu știți cine sunt cetățenii vi se adresează, au plecat cetățenii din 

sală, au spus oamenii ce au avut de spus… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: A încheiat un protocol…că îl va 

vota! Haideți să…Acum veniți…e o mare diferență între DALI și SF.  

 Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: La ce? Oameni buni, am semnat pentru 

străzile alea, de ce nu le-ați spus în executare? Ce aveți ? Pe documente vorbesc, vorbesc doar 

pe documente, am semnat pentru modernizarea tuturor străzilor. Dar haideți să încheiem o dată 

cu acest subiect. Domnul Dinu, vă rog.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Domnmule Păiuși, explicați-mi și mie vă rog…Am și eu o 

întrebare pentru domnul Păiuși, că văd că se pricepe la subiectul ăsta sau mă, mă rog, să arunce 

acuze către alții: cum poate un constructor să hotărască ce străzi asfaltează și ce nu și cum să 

fie….  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Păi nu constructorul hotărăște, 

despre ce vorbim aici? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Așa înțeleg de la cetățeanul care a venit aici și a vorbit cu 

noi.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1:Nu știu cine a vorbit cu 

dumneavoastră.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Și la fel nu înțeleg, dacă dumneavoastră nu aveți toată 

documentația pregătită, cum de s-a atribuit unui constructor lucrarea?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Eu nu înțeleg de ce constructor 

vorbiți și de ce atribuiri vorbiți dumneavoastră. Eu vorbesc de documentații care vor veni în 

fața Consiliului Local și pe care dumneavoastră veți hotărî dacă le aprobați sau nu le aprobați.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Nu știu…Domnule Păiuși, a venit un cetățean în fața 

consiliului care a explicat, dumneavoastră habar nu aveți, și e grav că sunteți viceprimar cu 

atribuții.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Vorbim de DALI-uri, nu știu ce 

constructor, habar nu am de ce constructor vorbiți dumneavoastră. Ce mă interesează pe mine 

despre ce constructor vorbiți dumneavoastră? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: A venit un cetățean care a spus de constructorul care repară 

străzile din acea zonă…. Strada Bujorului, Nuferilor…dorește să le lege într-un calup. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Cetățenii pot să spună orice. 

Domnule Dinu, dumneavoastră acuma vă legați de ceea ce spune un cetățean de nu știu ce 

constructor, dumneavoastră vă dați seama ce aberați acum? 
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Domnule Păiuși, eu mă leg de ce spun cetățenii, pentru că 

ei ne-au trimis aici și ar trebui să arătați respect pentru cetățeni. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Și acuma mă întrebați pe mine de 

constructor.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Eu știu că vreți să luați modelul doamnei Armand care nu 

are nicio grijă pentru cetățeni, dar haideți să fim măcar noi, consiliul puțin responsabili. Totuși, 

îi reprezentăm pe acești oameni. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Încă o data, mă întrebați de un 

constructor de care habar nu am de ce constructor vorbiți dumneavoastră, de ce…? Eu vă 

vorbesc de DALI-uri, nu de constructori.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Domnule Păiuși, înțeleg că deja o parte din acele străzi s-a 

pus griblură, s-a pus pietriș pe ele… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Care străzi, domnule Dinu? 

 Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Cu ce contract s-a pus? Ca de exemplu pe Jandarmeriei, pe 

ultima bucată pe care dumneavoastră astăzi…exact, pe care dumneavoastră abia azi ne cereți 

acordul pentru a fi luată. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Pe Jandarmeriei. Care nu aparține de Sectorul 1. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Și dumneavoastră mă întrebați dacă 

am pus o criblură acolo? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi, eu cred că dumneavoastră trebuie să știți. Nu sunteți în 

executiv?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Mai puneți încă o dată întrebarea, 

clară. Puneți întrebarea clară. Interpelare. Domnule Dinu, interpelare! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Domnul Păiuși, există firme care fac lucrări, în acest 

moment, orice fel de lucrări, de la criblură, asfaltare, punere de pietriș pe aceste străzi despre 

care vorbea cetățeanul Anghelușiu?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Domnule Dinu, orice lucrare care 

se face în Sectorul 1, pe străzile care aparțin administrației Sectorului 1 se fac conform 

prevederilor legale. Mai departe…mai departe…eu v-am răspuns. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe:V-am pus o întrebare punctuală. Răspunsul este da sau nu. 

Domnule Păiuși mi-ați răspuns cu legea. Mi-ați spus să fac interpelare. Am făcut interpelare. 

V-am adresat interpelare, domnule Păiuși!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Domnule Dinu, încercați să 

înțelegeți clar ce vă spun, iertați-mi vocea: dar o repet, orice intervenție asupra străzilor de 

reabilitare, construire străzi care se află în administrarea Sectorului 1, se face conform cadrului 

legal. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Perfect.Vreau să-mi vă rog să-mi trimiteți și mie cadrul 

legal pentru care strada Jandarmeriei a fost pietruită în ultima lună. Înțeleg că s-a adus pietriș, 

vreau să văd cadru legal sau dacă nu există cadru legal, vreau să văd dacă poliția s-a sesizat, 

poliția locală și există documente în acest sens. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Faceți interpelarea respectivă!  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi, doamna secretar, aveți interpelarea mea, vă rog să o 

puneți în scris, domnul Păiuși  aștept răspunsul…nu cu…  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: A, nu de la mine o să primiți 

răspunsul, evident, o să primiți de la funcționarii care răspund de lucrul ăsta.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Eu știu că este în coordonarea dumneavoastră….directă sau 

indirectă…această speță. Mulțumesc. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimarul Sectorului 1: Nu, nu.Investițiile nu se află la 

mine.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Mulțumesc, haideți, închideți microfoanele, 

vă rog să trecem la vot. Avem și suplimentarea ordinii de zi. O să activez acum votul,  

suplimentarea ordinii de zi. Vă rog să votați. Domnul Oianu, domnul Jurubiță, domnul Bârgău, 

domnul Ned Vicol, doamna Regalia, doamna Miloș,domnul Dinu, Raluca Halit, domnul 

Drăgușin, domnul Drăgușin și doamna Porumb.Da, domnul Drăgușin!  

Domnul Laurențiu Drăgușin: Eu am bifat aici, la mine apare că am votat dar nu…da, sunt 

”pentru”. 

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Suplimentarea ordinii de zi. Mulțumesc.  

Domnul Laurențiu Drăgușin: Sărut mâna.  

Doamna Daniela Popa – Președinte de ședință: Doamna Porumb, domnul Bârgău… nu sunt 

în sală, da? Deci domnul Drăgușin a votat…Bârgău nu e în sală. Haideți s-o așteptăm pe… OK, 

o să opresc votul. Avem 25 de voturi ”pentru”, a fost aprobată și ordinea suplimentară. Trecem 

la primul proiect privind Aprobarea rectificării bugetului și avem și un amendament aici, depus 

de Clotilde Armand. Dar înainte să-l citiți, domnul Păiuși, vreau să vă aduc aminte de 

amendamentul nostru. E numărul 64 din 18.03.2022 și care a și fost aprobat da. Deci e vorba 

de amendamentul numărul 64 prin care se aprobă cheltuielile bugetului local pentru anul 2022 

în suma de 1753294710 lei conform anexei 1-2 și se rezervă suma de 86246 virgulă 75000 lei 

pentru rambursarea integrală a creditelor BCR Piețe suma rămasă de achitat 80872 virgulă 

54000 lei și BCR contractat în 2009 cu suma rămasă de achitat de 35978 virgulă 27 mii lei și 

Raiffeisen contractat în 2014  suma rămasă de achitat 49395 virgulă 94000 lei ce s-a întâmplat 

de atunci? Veniți acum cu un amendament. Același lucru. Înțeleg că ne copiați și 

amendamentele. Observ deci e amendamentul depus la bugetul local când a fost aprobat bugetul 

local. Deci ce votăm aici, ce votăm? Că e același lucru, vă rog să verificați. E același lucru. Am 

văzut amendamentul, tocmai asta spune. Nu? Să rambursați creditele. Asta am spus și noi, să 

nu mai împovărăm cetățenii sectorului 1, să mai plătim dobânzi. Asta am spus, asta am spus 

din 2000 din aprilie păi e același obiect. Eu asta vă spun. Sunt aceleași credite. Păi asta v-am 

zis din aprilie trebuia până acum să rezolvați, nu să veniți cu același amendament.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși Viceprimar al Sectorului 1: Nu știu exact să vă spun. Poate 

doamna secretar are un răspuns aici. Ce s-a întâmplat cu acel amendament și dacă el cumva el 

a poate a fost a probat, dar nu s-a aprobat rectificarea sau ceva. Deci de asta zic.  

Doamna Lavinia Ionescu- Secretarul General al Sectorului 1: Deci dacă vorbim de un 

amendament din luna martie … 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință :... când a fost aprobat, nu.  

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1:... a fost înaintea aprobării 

bugetului.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de Ședință: L-am depus noi în martie dar s-a votat în 

timpul bugetului pe 1 aprilie.  

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1: Asta înseamnă că trebuie să 

fie incluse în buget?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși -Viceprimar al Sectorului 1: Așa este. 

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1:... procedurile, implementarea 

amendamentelor se face de către colegii de la .. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Asta vă spun, da.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Da. Trebuie să verificăm, nu știu 

exact să vă spun în momentul ăsta. 
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Asta vă spun.   

Doamna Lavinia Ionescu-Secretarul General al Sectorului 1: Noi putem căuta în arhivă, în 

arhiva, în secretariat numărul amendamentului să vi-l transmitem să vedem dacă este diferit de 

ceea ce ați... 

Doamna Daniela Popa-Președinte de Ședință : E amendamentul 64 ce a și fost votat. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși -Viceprimar al Sectorului 1:Pare semănător pentru că... 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:  Atuci când am votat bugetul general 

centralizat pe 1 aprilie.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Asta spune și amendamentul pe 

care îl avem noi. E vorba de rambursare anticipată a împrumutului intern în valoare totală de 

63 milioane. Totalul este 63 dumneavoastră ați spus ceva de 80 probabil că s-au mai plătit între 

timp.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Sunt mai multe. Le-am dat pe toate și BCR și 

Raiffeisen, toate contractate.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1:  Da și aici este Raiffeisen-ul de 51 

de milioane.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Aveam situația de la Management economic. 

Adică sumele sunt foarte clare. E același lucru. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși -Viceprimar al Sectorului 1: Mai sunt 3,5 milioane și încă 23 

de milioane la BCR.   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Deci, stimați colegi, poate n-ați fost atenți 

PNL, PMP am votat acest amendament propus acum din nou de doamna Clotilde Armand. 

Grupul PSD a făcut acest amendament atunci când am votat bugetul pe 2022, rambursarea 

creditelor BCR și Raiffeisen. Deci a fost votat. Nu, nu înțeleg ce logică mai are acum. A fost 

votat pe 1/04/2022. Am avut așa noi o....  

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: O inspirație.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da, am zis să nu mai plătească cetățeni în plus 

dobânzi inutile.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși -Viceprimar al Sectorului 1:  Și motivația acestui amendament 

face referire tot la rambursarea anticipată a împrumuturilor interne în valoare totală de 63,05 

milioane..  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: E cam târziu. Până Acum, doamna Armand 

trebuia să pună în executare asta. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși -Viceprimar al Sectorului 1: Oricum, doamna președinte.. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Deci e un amendament la care noi o să ne 

abținem pentru că deja am votat și trecem la votul proiectului. 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Am și o o singură rugăminte ca să 

nu ne certăm noi între noi că nu e cazul. Dacă avem acest amendament, probabil el a rămas cu 

siguranță la Secretariat. Să ne confirme doamna secretar atâta timp cât s-a votat atunci dacă mai 

are rost să-l mai votăm acum. Eu din ce îmi amintesc că la fel a fost atunci un amendament în 

acest sens. Practic  am dubla. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Rambursarea creditelor...  

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: ... da acest lucru și n-ar mai avea 

rost.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși -Viceprimar al Sectorului 1: Dau citire până când se verifică.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Dați-i citire, domnul Păiuși.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși -Viceprimar al Sectorului 1:Motivarea amendamentului 

reprezintă rambursare anticipată a împrumutului interne în valoare de 63 milioane lei. Avem 

această posibilitate prin contract, de a rambursa, anticipat tot împrumutul și să nu mai achităm 

din bugetul local dobânzile viitoare. Vă dau, vă spun care sunt împrumuturi la Raiffeisen Bank 

contractat de către Administrația Piețelor este în valoare de 51 de milioane virgulă 87 pentru 

care s-au au rămas de plătit 38 virgulă 61 împrumutul de la Banca Comercială în valoare de 3.5 

din care au rămas de plătit 617000 lei și împrumutul de la Banca Comercială Română contractat 

de sectorul 1 în valoare  de 298 millioane lei din care au mai rămas de plătit 23,83. Practic, 

amendamentul face referire la articolul 2 se aprobă cheltuielile capitolului 54.02 alte servicii 

publice generale sub capitolul 54.02 în sumă de 201 milioane secțiunea de funcționa de 

201608000 lei și secțiunea de dezvoltare. Textul amendamentului propus este astfel : se 

diminuează secțiunea de funcționare a sub-capitolului 54.02.5 alte servicii publice generale 

sector 1 cu suma de 64000 lei devenind astfel 137608,55000 lei și articolul 2 se aprobă 

cheltuielile capitolului 70.02 locuințe, servicii, dezvoltare publică sub capitolul 70.02.5 alte 

servicii în domeniile locuințelor, iar textul amendamentul este propus este următorul : se 

majorează cu 63 mii cinci sute mii lei secțiunea de funcționare a subcapitolului 70.02.57 servicii 

în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, devenind 153.20, 0 mii lei deci 

153320  lei.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vă mulțumesc și vă aduc aminte că atât grupul 

USR cât și grupul PMP nu au votat acest amendament propus de noi, dar a trecut cu votul 

consilierilor PNL. V-ați răzgândit între timp? Da? Stimați colegi haideți vă rog să luați loc în 

sală. Haideți să trecem la vot. Haideți să trecem la vot vă rog domnul Păiuși haideți, citiți 

completarea.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși -Viceprimar al Sectorului 1: Da deci este amendamentul propus 

de către doamna primar prin care se solicită rambursarea anticipată a împrumuturilor interne în 

valoare totală de 63, 05000000 de lei care face referire la rectificarea bugetară care cuprinde și 

amendamentul grupului PSD privind rambursarea anticipată a acestor împrumuturi. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:  Ok, doar ați schimbat secțiunea da? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși- Viceprimar al Sectorului 1: Secțiunea este cea corectă în 

momentul de față și se poate aplica acest amendament. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Ok. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși -Viceprimar al Sectorului 1: Avem confirmarea domnului 

director economic. De fapt propusă de către dânsul. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc. Stimați colegi o să supun la vot 

amendamentul, care e de fapt o completare a amendamentului nostru depus în aprilie și votat în 

aprilie. Ok, e toată lumea, domnul intrați online? A OK, 2 minute așteptăm. Eu între timp o să 

dau drumul la vot, să avem timp. Deci votăm acum amendamentul pentru rambursarea 

creditelor BCR și Raiffeisen. Da. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: În contextul situației actuale, ridic și eu o întrebare care 

poate avea însemnătate sau nu. Am înțeles că votăm pentru BCR și Raiffeisen, amândouă 

băncile având acționariat austriac. Are acest lucru vreo implicație din partea USR-ului, pentru 

că nu știu dacă avem și la alte bănci cu acționariat românesc? Poate da, poate nu, nu, nu sunt în 

comisia de buget. Da e interesant și interesantă și poziția pe care o vom lua în condițiile în care 

la nivel de țară am fost umiliți de Austria și chiar nedreptățiți din toate punctele de vedere. 

Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Am dat drumul la vot, deci votăm 

amendamentul. Da, e o modificare de fapt a amendamentului depus de PSD și votat.  Vă rog să 
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votați. Domnul Bârgău e în sală sau e online? E online? A OK. Domnul Bârgău, dacă ne auziți, 

să votați, domnul Dinu și doamna Iacob. A sunt amândouă, da OK le așteptăm oricum. Da 

diferă. 23 din 27 Eu o să opresc votul. Opresc votul. Avem 21 de voturi pentru, 2 abțineri. 

Amendamentul a fost aprobat. O să votăm acum proiectul în integralitate. 

 

Amendamentul nr. 117 a fost aprobat cu 21 voturi pentru și 2 abțineri   

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc, doamna președinte. Am terminat cu votul, suntem 

în regulă? S-a votat? Mai e un pic? Nu? Mai stau atunci mai stau, mai stau.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnule Drăgușin vă rog să vorbiți să spuneți 

rezultat votul dumneavoastră din online.  

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru, pentru.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc. În acest moment o să opresc votul. 

Nici nu mai găsesc. Ia să vedem, deci  a votat domnul Drăgușin, domnul Dinu a ieșit. Opresc 

votul. Avem așa 10 voturi pentru, 11 voturi pentru, 13 abțineri. Proiectul nu a fost aprobat. 

Trecem la următorul.  

 

Proiectul de hotărâre a fost respins cu 11 voturi pentru și 12 abțineri 

 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mă scuzați, doamna...   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Aveți cuvântul domnule Oianu.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Doar o secundă, pentru că știți și dumneavoastră, postacul de 

serviciu al doamnei primar nu se poate abține, că aude aicea discuții și vine să scrie. Știți cum 

e și a comis-o din nou. A făcut o postare în numele doamnei primar în care bineînțeles știe și el 

că legal nu putea să îmi pună numele, dar se referă la faptul că mașina mea a fost ridicată de 

Poliția Locală din fața blocului unde o aveam, parcată regulamentar. Dar bineînțeles că el nu 

poa' să spună asta. Tre' să spună o minciună și spune că era pe trecere de pietoni și vreau să-l 

informez că am pozele de la Poliția Locală. Poliția Locală a fost obligată să facă poze când mi-

a ridicat mașina și mașina mea este în același loc, parcată de 5 ani. Până acum niciodată acel 

loc n-a fost ilegal, acum brusc a devenit ilegal, după care spune că vai de mine fac eu presiune. 

Întrebarea mea este foarte simplă. De unde știe domnul consilier cu comunicarea de la primăria 

doamnei primar că este mașina soției mele? Cred că avem aici un caz de GDPR, nu? În care 

cineva se informează de detalii de identitate a cuiva. Deci nu există să ne vorbiți așa domnul 

consilier, să nu domnul ce sunteți dumneavoastră, postac de serviciu? În sfârșit domnul postac 

de serviciu, ar trebui să fiți atent și mă uit acuma cât de cât de hotărât este, ca și cum a citit 

dispoziția de ridicare, ca și cum Poliția Locală mi-a lăsat mie acolo un semn după ce mi-a ridicat 

mașina, pentru că m-am sculat de dimineață și mi-am dat seama că mi-a furat cineva mașina, 

nu era niciun semn și după care, ca și cum, într-o,  într-un loc care n-are nicio legătură cu 

intersecția și nici cu trecerea de pietoni, eram la 25 de metri de trecerea de pietoni. Domnul 

postac știe mai bine lucrurile acestea. Deci, vă rog eu frumos, dacă nu sunteți informați ați ajuns 

în situația în care să vă fac o plângere la GDP des legat de GDPR, pentru că dumneavoastră nu 

puteți să vorbiți despre a cui este mașina.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Și e și un abuz, domnule consilier.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bineînțeles.  



45 
 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Faptul că un consilier personal al unui primar 

sună Poliția Locală să vă ridice dumneavoastră mașina. E un abuz foarte grav și...  

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

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: ar trebui să sesizați acest aspect. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Sigur că da și toată lumea e de acord în această situație. Sigur 

că da, mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Trecem la aprobarea proiectului numărul 2 

privind execuția bugetară la data de 31 martie dacă nu mă înșel. A imediat. Execuția bugetară 

la 31/03/2022 o să activez votul și mai avem. Mai aveam aici, pe lista de participanți, biroul de 

arhitectură HC, ok vă rog, doamnă și doamna Dragu Janeta. Eu atât am aici pe listă. Oricum o 

să vă dau dăm cuvântul la toată lumea, dar între timp, vă rog, stimați consilieri, votați  proiectul 

numărul 2 și domnul Drăgușin dacă vă rog să ne spuneți cum votați proiectul numărul 2? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru, pentru.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc. Aveți cuvântul doamnă. 

Doamna Carmen Botez: Bună ziua, vă mulțumesc. Mă numesc Botez Carmen, sunt arhitect 

și am venit în schimb pentru o lucrare PUD. Nu știu dacă o discutăm acuma sau așteptăm la 

momentul când va veni la vot. 

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

Doamna Carmen Botez: Bucegi  22 numărul 1 dintre PUD-uri, adică poziția 34 de pe Ordinea 

de Zi.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Și dumneaei reprezintă da, da. Dumneavoastră 

reprezentați investitorul.  

Doamna Carmen Botez: Eu sunt arhitectul, proiectantul.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Deci la PUD care a fost respins. 

Doamna Carmen Botez: Da. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Ok da. O avem aici și pe doamna președintă a 

comisiei de urbanism.  

Doamna Carmen Botez: Deci o putem discuta acum?  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:  Da. Sigur. Pe scurt vă rog.  

Doamna Carmen Botez: Pe scurt sigur că  pe scurt. Nu vreau să vă rețin foarte mult. Lucrarea 

este pe strada Bucegi, numărul 22. S-a solicitat construirea a 2 locuințe individuale cu subsol, 

parter și 2 etaje. Cu această lucrare am intrat în comisie de mai multe ori. Este a treia oară. 

Prima dată s-a solicitat construirea pe o latură. Terenul este foarte îngust, de aceea pune și atâtea 

de multe probleme. Are 7 metri lățime, cu 40 de metri adâncime și atunci este foarte greu de 

gestionat. Acum câțiva ani în 2018 s-a intrat cu această lucrare, cu o retragere din de 3 metri 

din lateral. Domnii consilieri, la momentul respectiv nu au fost de acord că au spus că 

construcția nu este oportună, ea solicitând 4 apartamente într-o zonă de locuințe colective și 

individuale.Ulterior s-a intrat cu în 2020 cu aceeași lucrare, dar cu construire în sistem înșiruit 

din limită în limită de proprietate pentru 2 locuințe individuale. Acești oameni au nevoie de cel 

puțin 2 locuințe acolo, pentru că este o familie destul de mare care locuiește niște condiții în 

momentul de față nu tocmai prielnice și iarăși s-a considerat că nu este oportună această 

investiție. Eu nu prea îmi dau seama cum poate să nu fie oportună construirea unei locuințe sau 

2 locuințe pe un teren proprietate particular, într-o zonă de locuințe. De această dată ni s-a 

recomandat de către comisie și a fost aprobat că avem aviz de arhitect șef cu retragere de 60 de 
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centimetrii de la latura stângă a proprietății, deoarece nu se poate lua acordul notarial al 

proprietarilor vecini, dânșii având un litigiu pe teren și atunci nu pot să să emită niciun act 

notarial. Ăsta acesta este singuru motiv pentru care nu se poate construi pe limită de proprietate. 

Terenul, conform regulamentului de urbanism, fiind sub 8 metri lățime, ar trebui ocupat din 

limită în limită, ca să se elimine problema că nu se poate obține acordul notarial, s-a venit la 60 

de centimetri. Trebuie să țineți cont că nu s-a făcut niciodată de către niciun vecin. Da, deci din 

2017 încoace, niciun fel de reclamație pentru propunerile noastre. S-a spus data trecută la un 

moment dat, când nu pot să intre pompierii pe teren. Pompierii nu intră pe teren în situație de 

intervenție. Pompierii rămân întotdeauna pe stradă, iar ei au furtuni de 100 de metri lungime. 

Deci nu se pune problema de pompieri, altfel s-ar pune problema și la Paris, și la Londra, și la 

Bruxelles și în toată Germania, în toată Franța se construiește front continuu în toată lumea 

aceasta. Deci nu se pune problema când putem să construim continuu. Asta n-ar fi o o problemă 

care să se justifice pentru neavizarea proiectului.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Îmi permiteți, se poate dacă îmi permiteți. Ozata Alev mă 

numesc, fac parte din comisia de urbanism. Mie nu mi se pare oportună această conconstuție. 

Să vă explic de ce. Din punctul meu de vedere, dacă trebuie luat un om cu targa din clădirea 

din spate, în șaizeci de centimetri nici n-ai cum să-l duci.  

Doamna Carmen Botez: Parterul este liber, deci este liber. Deci la parter n-am decât scările. 

Da? Deci terenul este liber și construcția apartamentele sunt la etajul 1 și etajul 2. Parterul este 

liber, este loc suficient.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Dumneavoastră sunteți arhitect? 

Doamna Carmen Botez: Așa este propunerea. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Nu, dumneavoastră sunteți arhitect? 

Doamna Carmen Botez: Eu sunt arhitect al lucrării. Și arhitect și urbanist.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Când se va termina litigiul de la numărul 26? Da? 

Doamna Carmen Botez: De la numărul 22. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Când se va termina litigiul  de la numărul 24 și 26.  

Doamna Carmen Botez: Așa. 

Domnul Alev-Burhan Ozata:  Dacă cumpără cineva.. 

Doamna Carmen Botez: La numărul 24 este litigiu doar pentru că sunt 2 soți care nu pot să-și 

separe proprietatea.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Doamnă irelevant. Cei de lângă când se va termina litigiul, vor 

veni să construiască și vor cere același lucru ca și dumneavoastră, șaizeci de centimetri, corect?  

Doamna Carmen Botez: Nu neapărat.. Sunteți arhitect?E corect? ...o să vină pe pe limita de 

proprietate dacă or să dorească. Da, se pot lăsa și spații între construcții. Nu este obligatoriu. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Și cum faceți două construcții la un metru 20? 

Doamna Carmen Botez: Deci așa cum se construiește în toată lumea aceasta înșiruit...  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Front continuu, sunt de acord.  

Doamna Carmen Botez:... când a fost front înșiruit comisia nu a fost de acord cu front înșiruit.   

Domnul Alev-Burhan Ozata: Eu nu am făcut parte din acea comisie. 

Doamna Carmen Botez: Omul trebuie să-și folosească acest teren. Da, dacă dumneavoastră 

aveați acest teren și vroiați să vă faceți casă pentru dumneavoastră și pentru copilul 

dumneavoastră, trebuie să vi se permită să faceți într-un fel. Nu i s-a permis cu retragere 3 

metri...  
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Domnul Alev-Burhan Ozata: Doamnă eu aș fi făcut o singură construcție, eu personal.. 

Doamna Carmen Botez: ...nu se-a permis cu construire pe limită de proprietate. Nu i se 

permite cu 60 de centimetri. Cum i se permite? 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Doamnă eu nu vreau să ma cert cu dumneavoastră, eu nu sunt 

tehnic...  

Doamna Carmen Botez: Trebuie să susțiască. Este în zonă de locuințe. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Deci avizul tehnic îl aveți de arhitecta șefă și de la departament. 

Eu votez oportunitatea. Nu mi se pare oportun ca pe un teren de 7 metri să faceți două clădiri. 

Mie personal.  

Doamna Carmen Botez: Își face două case particulare. Nu este bloc. Sunt două locuințe 

particulare. Da? Pentru el și copilul lui.  

Domnul Alev-Burhan Ozata : Da, doamnă, eu vă înțeleg. Dar terenul nu permite din punctul 

meu de vedere, pe acest pe acest...  

Doamna Carmen Botez: Este necesar  să se facă această construcție. 

Domnul Alev-Burhan Ozata:  Pe acest tip de teren nu este din punctul meu de vedere nu este 

oportun.  

Doamna Carmen Botez: Și dacă ar fi fost o singură locuință, tot la modul acesta s-ar fi ocupat 

terenul. Pentru că nu se poate. La 7 metri lățime, dacă ne retragem 3 metri din lateral, mai rămân 

4 metri da, în care trebuie să avem și ziduri și camere. 

Domnul Alev-Burhan Ozata:  Eu sunt pentru front continuu.  

Doamna Carmen Botez: ... și camere sunt foarte.. Ok, păi atunci?  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Eu personal vă zic că dacă era front continuu, eu votul meu era 

pentru.  

Doamna Carmen Botez: Da cineva trebuie să înceapă, da? Ca să existe un front continuu, să 

se construiască, să se constituie  mai întâi trebuie să înceapă cineva. Noi suntem primii și în 

stânga și în dreapta sunt terenuri cu 8 metri lățime și dânșii vor avea la un moment dat tot front 

continuu, pentru că...  

Domnul Alev-Burhan Ozata:  Tocmai asta vă explic.  

Doamna Carmen Botez: ...sunt terenuri înguste.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Ca să nu fie la 60 de centimetri clădiri  distanțate, eu personal...  

Doamna Carmen Botez: Când a fost pe limită de proprietate, i s-a spus că e pe limită de 

proprietate și că nu poate să construiască că n-are acord notarial.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Doamnă dar nu eu i-am spus. Acum câți ani a fost? Noi nu am 

fost în comisie....  

Doamna Carmen Botez: Trebuie, ori așa ori așa, nu se poate da? Și nu o să aibă acord notarial 

pentru că vecinii au litigiu și atunci se va retrage 60 de centimetri. Nu este o nenorocire, după 

aceea, dacă vor veni vecinii și vor construi pe limită se poate umple acea zonă cu un trapord? 

Da, să nu se vadă și să aibă senzație de de front continuu. Nu este o problemă aceasta. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Cred că aceste discuții trebuiau purtate în 

cadrul comisiei.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Și eu  cred. 

Doamna Carmen Botez: în cadrul comisiei au fost susținute și tocmai de aceea avem și un 

aviz favorabil de la CTATU. Da? 
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Domnul Alev-Burhan Ozata: Doamnă, cred că confundați comisiile. Sunteți arhitect și am 

pretenții. Noi suntem comisia de oportunitate a Consiliului Local.  

Doamna Carmen Botez: Ok. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Ați venit la noi în comisie?  

Doamna Carmen Botez: Nu am venit că n-am fost solicitată.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Deci nu spuneți că ați venit... 

Doamna Carmen Botez: Nu am stiut de această comisie.. Păi nu trebuia să solicitați 

dumneavoastră… Eu am zis de parte tehnică. Aceasta este o parte tehnică care se discută în 

comisia de CTATU.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Eu v-am spus de oportunitate, nu mi se pare oportun să 

construiești două case la 60 centimetri.  

Doamna Otilia-Sorete Arbore: Sărut mâna doamnă. Eu sunt Otillia Soretea Arbore... La 60 

de m, nu sunt două case la 60 sunt două case la 9 metri distanță între ele. Este front de 7 metri 

lățime și nu permite decât construire în front continuu sau cu retragerea aceasta. Da, este o 

dezvoltare pe care o cunoaștem în București. Avem parcele mici și ne îngrămădim să facem cât 

mai mult din ele pentru că avem dreptul de a construi. Comisia, comisia de urbanism a 

consilierilor locali votează pe oportunitate și oportunitatea implică și un pic de privire în viitor. 

Noi la acea ședință am considerat inoportună această investiție pe acest teren din cauza 

retragerilor mici de 60 de centimetri care invită și vecinii să facă la fel. Și atunci în viitor vom 

avea și vom avea litigii cu vecini care vor la fel. Numai că administrația care va fi atunci o să 

spună că nu se poate. 

Doamna Carmen Botez: Dacă ar fi venit la limită de proprietate, s-ar fi aprobat? Pentru că 

data trecută am venit cu construcțiile acestea la limită de proprietate și nu s-a probat tot așa că 

s-a considerat neoportun. 

Doamna Otilia Sorete Arbore:  Unde? În comisia tehnică. 

Doamna Carmen Botez: Nu aici, la dumneavoastră, da. Deci este a treia oară când ajung cu 

această lucrare la Consiliul Local. Da? Prima dată cu retragere 3 metri și a fost inoportun. A 

doua oară .. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:  Cum a fost introdus în ședința trecută și astăzi 

e din nou pe ordinea de zi.  

Doamna Carmen Botez: La fiecare soluție dintre acestea, din punct de vedere urbanism, a fost 

aprobată soluția și am avut aviz de Arhitect șef. Dar la Consiliul Local de fiecare dată a fost 

considerat ne-oportun ca să facem 2 construcții, două locuințe individuale...  

Doamna Otilia Sorete Arbore: Este o aglomerație foarte mare pe un teren de 7 metri și am 

înțeles... 

Doamna Carmen Botez:  7 metri are lățimea  terenul, nu avem cum să ne retragem prea mult.. 

Doamna Otilia Sorete Arbore: Am înțeles dar este credibil de mic... 

Doamna Carmen Botez: Dacă nu s-a putut pe limită de proprietate, pentru că s-a considerat 

că nu se poate lua acordul vecinilor, atunci s-a spus cu 60 de centimetri retragere, ca să nu fie 

o problemă și să respectăm Codul Civil.  

Doamna Otilia Sorete Arbore: Noi suflăm și în iaurt când vine vorba de spații de locuit și de 

respectarea cetățenilor pe viitor. Facem în felul următor dacă și colegii mei sunt de acord, vă 

invit la ce am,haideți să facem o comisie de urbanism și să discutăm acest proiect. Îl repunem 
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pe Ordinea de Zi în comisia de urbanism și reluăm să vedem punctul dumneavoastră de vedere 

în în acel organ. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:  E și astăzi. Și astăzi e pe ordinea de zi. 

Doamna Otilia Sorete Arbore: Cel mai bine. Astăzi este pe ordinea de zi pentru că a fost 

respins și nu există hotărâre de respingere, deci nu s-a încheiat actul administrativ și el o să tot 

revină și o să tot revină. Domnul Ozata sunteți de acord să facem o comisie de urbanism 

săptămâna viitoare? Domnul secretar Domnul Ciungu vă rog frumos, dați-i cuvântul domnului 

Ciungu ca să ne spună și el dacă este de acord și atunci vă chem vă las acuma niște date de 

contact ale mele și vă chem direct în comisie.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da,  cel mai bine mergeți în Comisia de... 

Doamna Carmen Botez: Sigur că da. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință :... de specialitate.  

Doamna Carmen Botez: Dacă voi fi anunțată, cu plăcere. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumesc să anunț și rezultatul votului. Avem 

12 voturi pentru, 14 abțineri. Proiectul nu a fost aprobat. Mai era pe lista celor prezenți astăzi 

la ședință. Domnul Verzotti Emilio este? Vă rog să mergeți la microfon. Eu o să dau drumul la 

vot pentru proiectul numărul 3 privind execuția bugetară la 30 iunie 2022 vă rog să și votați 

cât timp îl ascultăm pe domnul Verzotti.  

Domnul Emilio Verzotti: Funcționează? 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:  Acum. 

Domnul Emilio Verzotti: Bună ziua, stimate doamne, domnișoare, stimați domni. Mă numesc 

Verzotti Emilio și sunt locuitor al sectorului 1, de foarte mult timp, respectiv chiar de când m-

am născut. Am să vă prezint pe scurt contextul datorită căruia am ajuns așa. Contextul datorită 

căruia am ajuns în fața dumneavoastră și sper să nu vă plictisesc. Este o situație pe care cu 

siguranță mulți dintre dumneavoastră au, au întâmpinat-o.  De curând m-am confruntat cu o 

situație extrem de neplăcută, situație pe care doresc să o aduc la cunoștința dumneavoastră în 

speranța că poate în viitor lucrurile vor fi reglementate de către autorități și nu lăsate la voia 

întâmplării. La mica înțelegere și la iscarea conflictelor. Cu siguranță multora vă este cunoscută 

respectiva situație. Este devenită clasică și mulți rezidenți din zonă s-au confruntat. Pe strada 

pe care locuiesc, respectiv în zona Pieții Domenii Spitalul Caraiman, la o distanță de circa 100 

de metri un cetățean renovează o casă cu o firmă de construcții. Până aici, nimic anormal, doar 

că organizarea de șantier perturbă confortul locatarilor și mai mult ocupă domeniul public cu 

container de moloz. Aici este de discutat dacă există, îndeplinește cadrul legal sau nu, cu 

bolovani și resturi de construcție peste noapte pentru rezervarea locului din fața șantierului și 

cu diverse alte, alte obiecte. Pe lângă faptul că șantierul nu este prevăzut cu panoul de informare 

așa cum prevede legea, pentru care am făcut și o petiție la Inspecția în Construcții din Poliția 

Locală, având dubii că are autorizație de construire pentru o lucrare ce după dimensiunile 

resturilor evacuate, abordează structura imobilului. Mașinile firmei de construcții ocupă 

domeniul public pentru perioade mari de timp, obligând cetățenii să-și caute locuri de parcare 

la distanțe apreciabile. Și nu vorbim de autoturisme, ci de autoutilitare cu prelate, camioane, 

mașini de transport. .  

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Stimate domn, dați-mi adresa, vă rog, a imobilului care vă 

afectează, ca să putem să verificăm în momentul ăsta dacă are sau nu autorizație.  
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Domnul Emilio Verzotti: Da sigur, strada Dumitru Zosima, număru 8 acolo este lucrarea, 

Dumitru Zosimă numărul 8 așa am și poze, nu le am, nu le-am printat, dar pot pune la dispoziție 

și fotografii cu șantierul respectiv. OK, acum, ideea este că în cazul meu, mașina a staționat 5 

zile la limita de proprietate, fără-mi bloca teoretic ieșirea din curte, dar practic strada, fiind 

îngustă și cu sens unic, nu îmi permitea manevra de ieșire. Atât discuția cu șeful de șantier, cât 

și sesizările mele telefonice la Poliția Locală au rămas fără finalitate, invocându-se mereu 

neblocarea porții de acces și domeniul public. Într-adevăr, mașina nu era în dreptul porții, era 

la distanța de circa jumătate de metru dar pentru a ieși cu o mașină din curte, dată fiind lățimea 

străzii, aveam nevoie de un spațiu de manevră pe care nu-l aveam fizic. Cum lipsa bunului simț 

nu este sancționată de legislația în vigoare și cum obrăznicia, tupeu și nesimțirea sunt pentru 

unii adevărate virtuți, situația a fost deblocată atunci când proprietarul autovehiculului a avut 

nevoie de mașină și a plecat, respectiv ieri, după 5 zile. Aceasta este speța. În concluzie, am 

constatat cu amărăciune lipsa implicării autorității publice locale și lipsa unor reglementări clare 

în acest sens. La o simplă privire se observă clar că străduțele noastre  rezidențiale, cândva 

liniștite și cu trafic redus, au devenit garaje pentru dube, camioane, rulote, remorci scoase la 

vânzare cu afișe ca la talcioc. Străzile ce înconjoară Parcul Cireșarii sunt sufocate, fiind 

transformate în garaje pentru mașini de gabarit mare. Transport marfă și rulote poate fi 

verificată. Din informațiile mele, există sectoare în București, dar și în alte orașe din țară în care 

parcarea peste noapte a acestor autovehicule mari în parcări publice este interzisă și mai ales în 

zone rezidențiale și mai mult, o altă situație jenantă o reprezintă multitudinea de mașini ale 

firmelor ce închiriază un imobil, inițial cu destinația de locuință da, după care desfășoară o 

întreagă flotă de mașini pe zonele dedicate parcărilor rezidenților. Totul sub umbrela este spațiul 

public. Da, este spațiul public, dar el ar trebui folosit raționar și cu rațional și cu precădere de 

locuitorii din zonă, plătitori de taxe și impozite la sectorul 1, iar apoi devreme micii chiriași ai 

unor imobile a căror mașini sunt înregistrate prin nu știu ce sectoare sau localități. Ei nu plătesc 

impozit în sector, nu au nicio obligație, nici măcar să dea cu mătura în față, dar folosesc cu 

aceleași drepturi spațiul nostru public. Este de notorietate o firmă de închirieri mașini ce a 

transformat trotuarul de pe strada Iani Buzoieni în parcare pentru întreaga flotă de mașini de 

închiriat. Și vă pot da încă destule exemple numai la mine pe stradă, de firme ce dispun de peste 

10 mașini pe care le parchează oriunde găsesc un loc. La acestea se adaugă și mașinile 

angajaților, ce au și ele nevoie de spațiu. Despre cele ale clienților nici nu mai vorbesc. Sunt 

absolut convins că ne dorim cu toții un sector civilizat, liniștit, reglementat prin legi clare, în 

vederea evitării depozitării conflictelor și haosului de orice natură. Nu mi-am propus să vin aici 

cu o soluție la aceste probleme semnalate și mi-am dorit doar să subliniez starea de fapt în acest 

sens, sperând că autoritățile, împreună cu consultarea cetățenilor, vor găsi soluția cea mai 

elegantă. Vă mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vă mulțumim domnu Verzotti. A mai rămas 

cineva în sală? Vă rog domnul din din spate, dumneavoastră doriți să luați cuvântul? Nu? Ok 

mulțumesc. O să opresc votul în acest moment. L-am întrebat pe domnul Drăgușin. Domnul 

Drăgușin la punctul 3. A ok a votat și doamna Iacob, domnul Oianu. Domnul Bârgău nu este, 

nu? Nici nu e. Stați să anunț rezultatul o clipă, o clipă. Ok, domnul Oianu nu este?  Domnul 

Oianu mai este? O să opresc votul. Avem 11 voturi pentru, 14 abțineri. Proiectul nu a fost 

aprobat. Domnul Păiuși.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Verzotti nu știu dacă ne aude? Dumitru Zosima numărul 

8.  Ne puteți confirma că este numărul opt.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnul Verzotti?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Verzotti? 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: E Dumitru Zosima numărul 8, ați spus da?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da. Deci din verificările la Direcția de Urbanism, până în prezent 

nu există autorizație de construire emisă pentru acest imobil. O să trimitem Poliția Locală, 

Disciplina în Construcții să verifice situația de fapt în zonă.  

Domnul Emilio Verzotti: Mulțumesc. Eu am făcut și eu o sesizare pentru că nu am găsit un 

panou. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși:  Deci nu are panou  pentru că nu are autorizație.  

Domnul Emilio Verzotti: Am fotografiile.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Trebuie să știți că cei care execută lucrări de acest tip, nu știu, 

reconstruiește ceva , a demolat?   

Domnul Emilio Verzotti: A demolat minim două containere mari, pline cu moloz. Deci aia 

este lucrarea de structură, nu de zugrăveală sau de vopsitorie.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da,da, da. Deci este o lucrare de structură.  

Domnul Emilio Verzotti: De renovare a unei clădiri.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Va ajunge Poliția Locală,Disciplina în Construcții săptămâna 

aceasta acolo.  

Domnul Emilio Verzotti: Da. Între timp au ridicat de când am făcut eu sesizarea și până azi 

au ridicat containerul. Dar există fotografiile făcute. Le pun la dispoziție oricând.   

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da. O să vin la dumneavoastră să vă dau adresa de mail? 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumim. 

Domnul Emilio Verzotti: Da, mulțumesc. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumim. Trebuie să fac o rectificare că 

votase și domnul Drăgușin. Sunt 10 voturi pentru, 14 abțineri. Proiectul nu a fost aprobat. Vă 

mulțumesc. Da. Domnul Drăgușin, dacă voiați să mai spuneți ceva. Ați votat? 

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online):  Sunt la volan și din greșeală, pentru că e butonașul 

mic, s-a dus pe abținere. Eu aș fi votat pentru.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: A ok, atunci sunt 11 voturi pentru și 13 

abțineri. Vă mulțumesc. 

Domnul Laurențiu Drăgușin (online):  Mulțumesc, mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: S-a consemnat, mulțumesc. Nu mai reluăm 

votul. Ok trecem la proiectul numărul 4 privind aprobarea execuției bugetului centralizat la 

data de 30 septembrie 2022. O să activez acum votul și vă rog să votați...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Doamna președinte? 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:... și între timp, dacă și colegii sunt de acord, 

ar trebui să dăm drumul la buletinele de vot pentru CA-urile din școli, ca să le numărăm în timp 

util.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Doamna președinte, am și eu câteva teme 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Da, domnul Ciungu, aveați cuvântul. Vă rog 

să votați  stimați colegi, proiectul numărul 4.  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Mulțumesc frumos. Da, ne ne spunea mai devreme 

domnul Verzotti, dacă am înțeles bine numele și despre Cireșarii ne-a adus aminte, bineînțeles, 

de proiectul depus de consilierii PNL deja din mai pentru a prelua partea de curățenie, de 

amenajare, de îngrijire, de pază pentru baza Cireșarii, Ministerul Educației și-a dat deja acordul 

și a  transmis acest protocol către Primăria Sectorului 1 deja de 8 luni de zile. Consilierii PNL 

au depus acest proiect de 7 luni de zile și de atunci primarul Sectorul 1 refuză să-l aducă pe 

Ordinea de Zi. Nu înțelegem acest aspect. Este tot ceea ce își doresc cetățenii din zonă și lucrul 

pentru care au luptat inclusiv asociațiile și ONG-urile din zona Parcului Cireșarii, care sunt 

foarte implicate în comunitate. Continuând tema și pe pe ideea de străzi mai devreme pe strada 

Subcetate a fost încă un accident. Strada Subcetate are probleme pe ambele părți ale 

Bulevardului Bucureștii Noi cu care se intersectează inclusiv în acea intersecție. Am cerut deja 

de ani de zile și aici și în Comisia tehnică de circulație a Capitalei să se rezolve și să gândească 

uniform Strada Subcetate, Piața 16 Februarie,  de acolo și în partea cealaltă a bulevardului, 

inclusiv la bulevard, sunt în continuare accidente cu victime, mai ales copii care ies din parc și 

traversează Subcetate către stația de metrou. Acolo este nevoie urgentă ca acest primar să se 

ducă și să se ocupe de această stradă. Doamna viceprimar Porumb, de asemenea, de peste un 

an de zile s-a ocupat de de această stradă, dar este dificil atunci când noi nu avem atribuții și 

când primarul Sectorului unu pur și simplu chiulește de la muncă non-stop. Tot pe această temă 

a mașinilor, să zicem, sunt curios și aș vrea, doamna secretar, dacă se poate, să adresăm o 

interpelare doamnei primar. Sunt curios. Înțeleg că avem 2 BMW-uri i 3 la Primărie. Sunt curios 

cine folosește aceste 2 mașini și care este baza legală pentru care aceste mașini sunt folosite. 

Ambele mașini aș dori să știu cine le folosește. De asemenea, dacă mai există de la Poliția 

Locală, mașini ale Poliției Locale folosite de către aparatul personal al primarului Sectorului 1 

sau alți angajați ai primăriei în afara Poliției Locale. Vreau să știu aceste lucruri și ca să 

închidem, revenim la acest site de tichete anticriză. Chiar astăzi am intrat din nou pe el. Acesta 

nu este coborât de pe internet, deși, repet, este un site ilegal. Nu există nicio hotărâre de Consiliu 

Local care să fi aprobat acest site. Banii cetățenilor Sectorul 1 peste 45000 de euro au fost dați 

către o firmă de casă a USR și aceste date sunt publice. Acționarii majoritari din acea firmă sunt 

fie membrii USR, fie în relații directe de rudenie cu persoane din conducerea USR Sector 1. Și 

totuși lumea tace. Deci cer încă o dată de urgență coborârea acelui site, ștergerea tuturor 

informațiilor colectate de către această firmă sau de către această primărie pentru că nu au o 

bază legală pentru acest lucru. Este încă o dată încă un lucru cu iz penal făcut de acest primar. 

Mulțumesc frumos. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, mulțumesc nici nouă nu ni s-a răspuns la 

interpelarea referitoare la această platformă. Așteptăm răspunsul. Domnul Oianu Domnul, 

Doamna Grigorescu, Domnul Podaru vă rog să votați. Doamna Regalia să votați ca să opresc 

votul, proiectul numărul 4 . Doamna Regalia da că ne auziți? Doamna Regalia, ne auziți, puteți 

vota? Atunci opresc votul! Am oprit votul. Avem așa 11 voturi pentru, 12 abțineri. Proiectul 

nu a fost aprobat. Trecem la Proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi Aprobarea materialelor 

degivrante pentru prevenirea depunerii zăpezii în sezonul rece. Vă rog să votați Proiectul 

numarul 5  haideți vă rog frumos să fiți atenți și să trecem mai repede pr in vot. Ce anume? Nu 

știu ce să acum? Acum dau drumul la 5 nu știu de ce nu 5 !? Apare 5? OK! Deci materialele 

degivrante! 5...... Vot vă rog Domnul Vicol, Doamna Otilia, Doamna Regalia, Domnul Di nu, 

Doamna Haliț. ...nu mai sunt prezenți. Opresc votul!? O să opresc votul! Ceilalți colegi nu sunt 

prezenți nici online. Avem 23 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Trecem la Proiectul 
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numărul 6 de pe ordinea de zi privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în 

consiliul de administrație la grădinița și școala primară Montessori. Avem propuneri aici, s-

au formulat!? Deci la 6 nu avem uneri aveți vreo punere? Stimați colegi s-au formulat 

propuneri? Grupul USR, grupul PNL, grupul PMP, pentru Monte Sori? OK.  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Grupul USR o propune pe Otilia Soreta Arbore 

mulțumesc frumos.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumim doar un reprezentant.  OK mai 

aveți alte propuneri, celelalte grupuri? Să ieși pe locul doi!. Nu mai sunt propuneri, da!? OK! 

O să o să trecem mai departe până se USR, până se împart buletinele de vot. O să trecem mai 

departe. Proiectul numărul 7 desemnare a reprezentanților Consiliului Local în consiliile de 

administrație în unitățile de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 1. Aici 

s-au formulat propuneri, da!? La fel ! Avem și un amendament, dar între timp să dăm drumul 

și la buletinele de vot să putem vota propunerile formulate. Domnul Păiuși, amendamentul? Dar 

oricum o să trecem mai departe până finalizăm procesul de vot.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1: Amendamentul la Proiectul de 

hotărâre numar K2-235 text original Reprezentanții Consiliul Local al Sectorului 1 în Consiliul 

de Administrație în unitățile de învățământ preuniversitar particular de pe raza sectorului 1 

pentru anul școlar 2022- 2023. Textul amendamentului este număr curent 39 număr în rețea 14 

și avem un DA, deci este text modificat și completat, iar motivația amendamentului este... având 

în... da, OK motivația amendamentul având în vedere adresa Grădiniței cu Program Prelungit 

Zum zum cu numărul 101 din 8/11/2022 înregistrat la Sectorul 1 și la Serviciul Tehnică 

Legislativă Secretriat Arhivă prin care conducerea solicită desemnarea unui reprezentant care 

să facă parte din consiliul de administrație și astfel se propune completare a anexei proiectului 

de hotărâre cu numărul curent 39.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc, proiectul numărul 8 modificarea 

și completarea HCL 145 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de 

administrație în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Aici avem propuneri? OK! Și 

aici o să primiți buletinele de vot. La fel și la proiectul numărul 9 în comisiile pentru evaluarea 

și asigurarea calității în unitățile de învățământ. O să primim și aici buletine de vot și 10 .... și 

Domnul Iordan sunt da, da, sunt haideți să si votăm. Da-ți buletinele de vot! De pe ordinea de 

zi privind modificarea și completarea anexei 2 a HCL 12 pe 2022 privind aprobarea rețelei 

școlare de stat și particulare de pe raza sectorului 1. Deci proiectul numărul 11 am activat 

votul. Acum vă rog să votați! 11 rog colegii din online să voteze! 11! Domnul Oianu, Domnul 

Nicolaescu votăm proiectul numărul 11, Rețeaua școlară de stat și particulară. Domnul Țâră, 

Domnul Bârgău dacă s-a conectat între timp Domnul Șerban, Domnul Ned Vicol, Doamna 

Miloș, Domnul Dinu, Domnul Podaru, Domnul Iordan, Domnul Drăgușin și Doamna Iacob. 

Domnul Drăgușin? Dacă mă auziți, vă rog să votați! O să opresc votul da. Au fost exprimate 20 

de voturi pentru proiectul a fost aprobat. Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi 

numărul 12 privind aprobarea modificării anexei 2-1 din HCL. 37 din 2020 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a 

Sectorului 1. Activez imediat votul 12! Domnul Jurubiță, Doamna Sorete, Doamna Regalia, 

Domnul Dinu, Domnul Podaru, Domnul Drăgușin și Doamna Iacob, vă rog să votați. Avem 22 

de voturi exprimate Pentru proiectul a fost aprobat. Trecem la următorul proiect numărul 13.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Să trecem sa-l vedem. 22.  
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, da, eu îl văd aici, 22. Nu știu de ce nu 

se... Deci au  fost 22 de voturi pentru, a fost aprobat. Proiectul numărul 13 privind stabilirea 

salariilor de bază și a coeficienților pentru funcționarii publici și personalul contractual 

încadrați în funcții din familia ocupațională administrație din administrația publică locală din 

cadrul DGASPC Sector 1 București și avem promisiunea că săptămâna viitoare vor intra toate 

deconcentratele și ADP și Caraiman și DITL. Da! Vor intra toate subordonatele, avem aici 

promisiunea executivului. Deci am, nu... Colegii de la tehnic, eu am activat 13 dar nu știu de ce 

nu se afișează pe ecran 13. Pe ecran nu apare, aici îmi apare 13. O să luăm o pauză de 10 minute 

pentru că nu mai avem internet și nu mai funcționează nimic și să ne ocupăm de numărarea 

voturilor. 10 minute vă rog... Oameni buni, dacă nu se rezolvă în 10 minute eu zic să suspendăm 

și să ne vedem mâine până să rezolvă problema cu internetul. Am înțeles. Dacă nu se rezolvă 

problema cu internetul, suspendăm ședința? Dar numărați alea între timp. Măi, oameni buni, eu 

vin aici bolnavă, găsesc o Primărie mai bolnavă decât mine. Nu merge nici netul. Haideți să 

terminăm cu astea, cu proiectele, cu cea-urile în școli. Suspendăm ședința și ne vedem luni 

marți când se decide cu toate proiectele cu un sistem funcțional și haideți să votăm tot pentru 

anul ăsta, sunteți de acord așa? O să votăm în sală, cu mâinile ridicate, pentru proiectele astea, 

CA-urile și CEAC-urile din școli. Adică 7, 8, 9, 10 haideți, toată lumea, 6-7 ați terminat cu 

votul? O să votăm doar proiectele astea, care sunt CA-urile și CEAC-urile. Suspendăm ședința 

pentru data viitoare. Toate proiectele. E păcat că tocmai la salarizarea funcționarilor s-a 

întrerupt. O să citesc raportul pentru proiectul numărul 6 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local în consiliul de administrație la grădinița și școala primară Monte Sori, au 

fost exprimate 17 voturi pentru Doamna Otilia Sorete-Arbore 16 voturi pentru și 1 împotrivă.  

Haideți să supunem la vot proiectul în integralitate. Proiectul numărul 6 vă rog cu ridicarea 

mâinii cine este pentru, cine este pentru proiectul numărul șase? 14 voturi, 14 voturi pentru. 

Proiectul a fost aprobat. Punctul 6 trecem la punctul numărul 7 , trebie să citesc toate astea? 

Citiți?  

Domnul Oliver - Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: La 7 am avut amendamentul 6.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: 7 deci trebuie să votăm și amendamentul. O 

să citească doamna Secretar rezultatul votului și votăm și amendamentul citit. Întâi votăm 

amendamentul și după aia proiectul.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Amendametul acesta?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: L-a citit.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Și atunci supuneți la vot 

amendamentul.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul. Se completau 

cu grădinița, nu Zum Zum?  

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

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Cine este pentru?  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Pentru completarea listei.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Pentru completarea listei... Grădinița Zum 

Zum 14 voturi pentru. Amendamentul a trecut. Citim acum și rezultatul votului și apoi votăm 

în integral.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Să-mi dați cuvântul. Așadar 

cu privire la Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în 

consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza 
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sectorului 1 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 - 2023 au fost prezenți 17 

consilieri, au exprimat votul un număr de 17 voturi, din care 17 voturi valabile. Pentru 

Grădinița Monteclaris niciun vot exprimat; pentru Grădinița Teddy Bear 2 Iulia Halaț 13 voturi 

pentru și 3 voturi împotrivă.  Pentru Școala Primară Teddy Bear Iulia Halas 8 voturi pentru, 6 

voturi împotrivă Alexandru Cristescu 7 voturi pentru, 7 voturi împotrivă. Pentru Școala Primară 

Atlanteea nu a fost exprimat niciun vot. Pentru Școala primară Matei International School nu a 

fost exprimat niciun vot. Pentru Grădinița lui David nu a fost exprimat niciun vot. Pentru 

Grădinița Luca nu a fost exprimat niciun vot. Pentru Liceul Teoretic Școala Europeană 

București nu a fost exprimat niciun vot. Pentru Școala Gimnazială Gimnazială Al atea, Sergiu 

Filip 14 voturi pentru, 2 împotrivă; Pentru Grădinița Analesia Constantin David 14 voturi 

pentru, 2 voturi împotrivă. Pentru grădinița Aple Trinu au fost formulate propuneri. Pentru 

Grădinița The Little Artis nicio propunere. Pentru grădinița Cluj Kinder nicio propunere. Pentru 

grădinița Monte Sori Univers nicio propunere. Pentru Montesorii School Orizonturi Libere 

nicio propunere. Pentru grădinița Olga Godin International School Andrei Cristian Nicolaescu 

12 voturi pentru, 4 împotrivă. Pentru grădinița Kinder Academy, Gheorghe Dinu Nicolae 15 

voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Pentru grădinița Karin's Kids Academy, Daniel Constantin 

Ciungu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. O să citesc doar pentru grădinițele, pentru care s-

au exprimat voturi: pentru grădinița... stați o secundă 10, 11. Pentru Grădinița Karin's Kids 

Băneasa, Daniel Constantin Ciungu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Pentru Grădinița 

Ioanid, Bogdan Florea 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Pentru Grădinița Cami, Iulia Halaț 

13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Pentru Școala Gimnazială Avenor, Sergiu Filip 11 voturi 

pentru, 2 voturi împotrivă; Raluca Ioana Dumitru Ciungu 5 voturi pentru, 7 voturi împotrivă. 

Pentru Liceul Teoretic Național, Andrei Cristian Nicolaescu 12 voturi pentru, 5 voturi 

împotrivă. Pentru Școala Gimnazială Smart Kids, Raluca Udrescu 12 voturi pentru, 4 voturi 

împotrivă și pentru grădinița Zoom Zoom 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Supun la vot proiectul în integralitate 

numărul 7 cine este pentru? Tot eu să mă transform. 15, 15 voturi pentru. Proiectul a fost 

aprobat.  Proiectul numărul 8.  

Domnul Iordan Florea: Nu putem să votăm toți 14  mărirea de salarii.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, da.  

Domnul Iordan Florea: Și ridicăm mâna că ne întreabă oamenii pe net.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Proiectul numărul 9 haideți să-l citim.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Așadar cu privire la 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în comisiile pentru evaluarea și 

asigurare a calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 pentru anul 

școlar 2022 - 2023 se menționează în raport că au fost prezenți 15 consilieri locali. Și-au 

exprimat voturile 15 dintre aceștia, din care 15 voturi valabile. Astfel: Pentru Grădinița 

numărul 46 rezultatul votului a fost următorul Doamna Chicoș Gabriela 13 voturi pentru, 0 

voturi îm niciun vot împotrivă. Pentru Grădinița numărul 47 rezultatul votului a fost următorul 

Dincă Marian 14 voturi pentru un vot împotrivă. Pentru Grădinița numărul 206  rezultatul 

votului a fost următorul Domnul Dincă Marian 14 voturi pentru 1 vot împotrivă. Pentru 

Grădinița numărul 281 Steaua rezultatul votului a fost următorul Doamna Chicoș Gabriela 15 

voturi pentru, niciun vot împotrivă. Pentru Școala Gimnazială Pia Brătianu rezultatul votului a 

fost următorul Căjvean Cătălina 14 voturi pentru 1 vot împotrivă. Pentru Colegiul Național Ion 
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Luca Caragiale rezultatul votului a fost următorul Ozata Alev Burhan 14 voturi pentru, nici un 

vot împotrivă. Pentru Colegiul național German Goethe rezultatul votului a fost următorul 

Doamna Chicoș Gabriel 15 voturi pentru, nici un vot împotrivă. Pentru Colegiul Național Ion 

Neculce Topor Ștefan 14 voturi pentru, nici un vot împotrivă. Pentru Liceul Teoretic Jean 

Monnet Ozata Alev Burhan 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Pentru Liceul Teoretic 

Constantin Brâncoveanu rezultatul a fost domnul Bârgău Marian 12 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă. Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Cobârlie Ștefan 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă. 

Pentru Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev, domnul Dincă Marian 14 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă. Pentru Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza Cobârlie Ștefan 13 voturi pentru, nici 

un vot împotrivă. Pentru Colegiul Național de Muzică George Enescu, domnul Dincă Marian 

13 voturi pentru, nici un vot împotrivă. Pentru Colegiul Economic Virgil Madgearu, doamna 

Chicoș Gabriela 15 voturi pentru, nici un vot împotrivă. Pentru Colegiul Tehnic de Arhitectură 

și Lucrări Publice Ioan Socolescu rezultatul a fost domnul Dincă Marian 14 voturi pentru, nici 

un vot împotrivă și doar pentru aceste unități de învățământ au fost formulate propuneri.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Supun la vot proiectul numărul 9 cine este 

pentru? 15 voturi pentru proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 10. Domnule Păiuși.  

Domnul Oliver - Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Avem amendament. Este 

identic cu cel precedent referitor la grădinița Zum Zum, având în vedere adresa Grădiniței cu 

program prelungit Zum Zum cu numărul 101 adresa cu numărul 101 înregistrat la Sectorul 1 și 

la Serviciul tehnică legislativă prin care conducerea solicită de ma desemnare a unui 

reprezentant care să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigură calității a unității de 

învățământ. Deci e vorba de număr curent 23 număr în rețea 14.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Cine este pentru? Domnul Remus... 15 voturi 

pentru. Amendamentul a fost aprobat.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Cu privire la rezultatul 

votului conform raportului comisiei de validare care a procedat la numărarea voturilor 

exprimate pentru desemnarea reprezentanților Consiliul Local Sector unu comisia pentru 

evaluarea și asigurare a calității unitățile de învățământ preuniversitar particular de pe raza 

sectorului 1, pentru anul școlar 2022 - 2023 au fost prezenți 15 consilieri locali. Au fost 

exprimate, au fost exprimate un număr de 15 voturi, din care 15 voturi valabile. Astfel pentru 

Grădinița  Teddy Bear 2, doamna Iulia Luminița Halaț 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă. 

Pentru Școala Primară Teddy Bear Iulia Luminița Halaț 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă. 

Pentru Grădinița Olga Gudynn International School, Andrei Cristian Nicolaescu 8 voturi 

pentru, 6 voturi împotrivă și pentru Grădinița Cami, doamna Iulia Luminiița Halaț 11 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă. Puteți să supuneți la vot și...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Cine este pentru proiectul numărul 10 în 

integralitate? 15 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mai avem proiectul numărul 8. Deci 

suntem 15.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Cu privire la prevederile 

articolului 138, caracterul public al ședințelor Consiliul Local este dat de accesul celor interesați 

la procesele verbale ale ședințelor, de accesul celor interesați la proiectele de hotărâri, la 

hotărârile Consiliului și la instrumentele de prezentare și de motivare și posibilitatea cetățenilor 

cu domiciliul sau reședința în unitatea sau sub unitatea administrativ-teritorială de a asista la 

ședințele Consiliului Local și sau de a le urmări pe internet în condițiile regulamentului. Să 
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menționez faptul că este un proiect pe ordinea de zi, cel de pe ordinea de zi suplimentară cu 

privire la colaborarea cu Arhiepiscopia în legătură cu finanțarea cofinanțarea concertului din 

data de 19.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Stimați colegi, ținând cont că... domnul Oianu am 

rugămintea.., ținând cont că acest sistem de vot nu este prima oară când nu funcționează, este 

practic o, o investiție ratată, i-aș spune eu pentru că acest sistem de vot își bate joc de colegii 

noștri care se află online. Eu personal am o problemă de rezolvat care necesită să intru în online 

și am de ales între a-mi exprima votul și a rămâne în sală sau a intra în online. Deci dacă acest 

sistem nu este capabil să asigure votul online al colegilor noștri și al nostru, al tuturor, că fiecare 

putem să avem un moment în care să dorim să fim în online, propun revenirea la sitemul la care 

pe formele primitive, ca să zic așa de programe, se putea și auzi și vota și vedea foarte bine. Nu 

este întâmplător și țin să se consemneze acest lucru. Nu este întâmpltor ce se întâmplă cu acest 

sistem se blochează în anumite situații cheie, sunt anumite situații în care acest sistem dintr-o 

dată nu mai funcționează, drept pentru care deși sunt proiecte care așteaptă votul nostru și sunt 

cetățeni care așteaptă ca proiectele lor să fie votate pe ordinea de zi, ținând cont că avem un 

număr destul de mare de colegi care nu-și pot exprima acest vot, propun fie se pune la punct 

sistemul și suntem anunțați cu prezență fizică și online egală pentru toți, fie să suspendăm 

ședința. Deci din punctul meu de vedere, cu tot respectul, eu aș propune suspendare ședinței 

până la rezolvare a problemelor tehnice, de care această administrație nu este capabilă.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Că toți suntem prezenți. Convocăm noi acum 

pentru luni cu restul de proiecte de pe ordinea de zi acum ca să-și semnăm convocatorul? Sunteți 

de acord? Poate vrea toată lumea să semneze. În cât suntem luni? Deci chiar în ziua concertului 

ce facem? E ok? Deci pe 19 la ora 10, 11 la cât vreți? Haideți să facem un convocator acum. La 

11 și primul proiect să fie cel cu concertul de pe ordinea suplimentară, ca să... așa salariile... Să 

trecem toate da? OK deci pregătim acum cât mai stăm în Primărie un convocator pentru luni la 

ora 11 da? Sunteți de acord? Colegii USR? Da. Sunteți de acord? Nu, nu se poate că nu e 

publică. Nu e publică ședința și eu aș vota, dar nu e publică. Nu se transmite pe pagina de net. 

O să supun la... vă dau cuvântul, doamna Iacob da. Nu se transmite online ședința și asta e o 

condiție. O să supun la vot cine este pentru convocarea unei ședințe pentru luni la ora 11 și 

semnăm acum convocatorul cu toate proiectele rămase. Cine este pentru? Le băgăm pe toate. 

Luni la ora 11 da? Da și semnăm acum convocatorul. Ne ajutați cu un convocator? Deci câți au 

fost 13? 15 da? 15 voturi pentru convocare luni la ora 11 rămâneți să semnăm convocatorul, 

toți da? Da între timp semnăm și convocatorul rog vot. Așteptați să semnăm toți convocatorul 

cei... mor, mor aici.  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Vedeți dumneavoastră proiectul numărul 8 e deschis? 

Nu știu pe ce să apăs.  

Domnul Remus-Cătălin Șerban: E deschis. Deci proiectul numărul 8 pentru desemnarea 

reprezentanților Consiliu Local.  

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: 15 consilieri.  

Domnul Remus-Cătălin Șerban: În consiliile de administrare la unitățile de învățământ 

preuniversitare în sectorul 1.  Au fost prezenți 15 consilieri locali 15 voturi, 15 valabile. 

Grădinița numărul 47  Chiș Eugen 8 voturi pentru, 7 împotrivă; Grigorescu Alina 7 pentru, 5 

împotrivă. Proiectul nuămrul 3 Grădinița 206,  Stancu Nicoleta 14 pentru, 1 împotrivă. Punctul 

4 Grădinița 281 Steaua, Arghir Enio 6 pentru, 9 împotrivă; Stancu Ana 9 pentru, 6 împotrivă. 
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Școala Gimnazială Sfinții Voievozi, Arghir Enio 7 pentru, 5 împotrivă; Popa Iulia 8 pentru, 7 

împotrivă. Școala Gimnazială Geo Bogza, Paraschiv Diana 11 pentru, 3 împotrivă. Școala 

Gimnazială 183 Chirvasă Daniel 11 pentru, 4 împotrivă; Opriță Alexandru 4 pentru, 4 

împotrivă. Colegiul Național I.L Caragiale Arnăutu Ion 1 pentru, 8 împotrivă; Drăgușin 

Laurențiu  6 pentru, 3 împotrivă; Tănase Viorel 5 pentru, 5 împotrivă. Colegiul Național de 

Informatică Tudor Vianu, Suciu Mihai 1 pentru, 9 împotrivă; Herinean Radu 3 pentru,7 

împotrivă și Ciungu Daniel 9 pentru, 5 împotrivă. Colegiul German Goethe, Miloș Olteanu 

Iuliana Dorina 3 pentru, 9 împotrivă; Nicolaescu Andrei Cristian 6 pentru, 3 împotrivă; Popescu 

Elena 3 pentru, 6 împotrivă. Colegiul Național Aurel Vlaicu, Gheorghiu Lucian 4 pentru, 8 

împotrivă; Puiu Călin 3 pentru, 8 împotrivă; Simion Claudiu Ștefănel 7 pentru, 6 împotrivă. 

Punct 12 Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, Meșenschi Mihaela 2 pentru, 10 împotrivă; 

Cociu Alina Crăița 4 pentru, 7 împotrivă; Dinu Gheorghe Nicolae 8 pentru, 5 împotrivă. Liceul 

Teoretic Bulgar Hristo Botev, Staicu Gabriel 7 pentru, 4 împotrivă; Raicu Elena 4 pentru, 6 

împotrivă. Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță, Arnăutu Ion 11 pentru, 4 împotrivă; Torje Diana 

4 pentru, 8 împotrivă. Punctul 15 Colegiul Tehnic Media Gheorghiu Lucian 6 pentru, 6 

împotrivă; Meșenschi Mihaela 3 pentru, 11 împotrivă; Șerban Remus 6 pentru, 6 împotrivă; 

Geamăna Anca Elena 6 pentru, 7 împotrivă. Colegiul Tehnic Mecanic Grivița, Andrei Luminița 

Daniela 11 pentru, 4 împotrivă; Paraschiv Diana 8 pentru, 4 împotrivă; Mândru Bogdan 2 

pentru, 10 împotrivă. Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, Frânculeț Gabriela 8 pentru, 7 

împotrivă. Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj, Nicolescu Andi Cristian 8 pentru, 7 

împotrivă. Punctul 19 Liceul Dimitrie Paciurea, Andrei Luminița Daniela 9 pentru, 5 împotrivă; 

Cociu Alina Crăița 5 pentru, 6 împotrivă și punctul 21 Clubul Sportiv Școlar numărul 1 Pajura 

Frânculeț Gabriela 8 pentru, 5 împotrivă; Micu Lucian 6 pentru, 7 împotrivă. Ok, mai anunț 

ceva? Trebuie votat nu?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Cine este pentru? Proiectul numarul 8. 15 

voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.   

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  

– 15 consilieri locali prezenți la momentul votului din 27 consilieri locali în funcție 
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