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PROCES-VERBAL 

privind lucrările şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată pentru 

data de 19 decembrie 2022, ora 1100 

Nr. 39 din data de 27.12.2022 

 

 

Plecând de la prevederile  art. 134 alin. (7) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consemnăm: 

Şedinţa a fost convocată de către grupul consilierilor locali PSD și grupul consilierilor 

locali PNL ai Consiliului Sectorului 1 pentru data de 19.12.2022, ora 11.00,  ţinând seama de 

prevederile art. 133 alin. (2) lit. b), coroborat cu art. 134 alin. (1) lit. b), alin (4) și art. 135 din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, cu următorul proiect de Ordine de zi: 

 

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

parteneriat a proiectului cultural-religios de interes public local denumit ”Concert de 

Crăciun VENITE ADOREMUS” – Concert inaugural al Orchestrei ANIMA a Catedralei 

Sfântul Iosif din București în data de 19 decembrie 2022, între Consiliul Local al Sectorului 

1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano-Catolică București  (K2-

299/13.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

     Comisii:  

- Comisia de studii, procnoze economico-sociale,buget, impozite și taxe locale  

(C1) 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu (C4) 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind aprobarea unor măsuri 

locale destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizării consumului de energie în 

gospodăriile din Sectorul 1, în sezonul rece 2022-2023"  (K2-292/05.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

     Comisii:  

- Comisia de studii, procnoze economico-sociale,buget, impozite și taxe locale  

(C1) 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu (C4) 
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3. 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) 

 

4. 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) 

 

5. 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); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

6. 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) 
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Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale (C1); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

7. 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) 

 

8. 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 

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) 

 

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

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

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

1, București în vederea realizării unui centru educațional multifuncțional (K2-

253/04.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale (C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea 

inițiativei private (C3); 
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- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

10. 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) 

 

11. 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); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

12. 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) 

13. 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 
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 Comisii:   

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

14. 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) 

 

15. 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 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale (C1); 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

16. Proiect de hotărâre 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) 
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17. 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) 

 

18. 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) 

 

19. 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) 
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20. 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) 

 

21. 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) 

 

22. 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) 
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23. 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) 

 

24. 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) 

 

25. 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) 

 

26. 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 

 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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27. 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) 

 

28. 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) 

 

29. 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) 

 

30. 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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31. 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) 

 

32. 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) 

 

33. 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) 

 

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

General al Sectorului 1, doamna Lavinia Ionescu, 25 de consilieri locali, din 27 de consilieri 

locali în funcție, dintre care 9 consilieri locali au fost prezenți online, respectiv doamna Cășvean 

Cătălina, doamna Grigorescu Alina-Cristina, doamna Halaț Iulia-Luminița, doamna Haliț 

Raluca Nicoleta, domnul  Marian - Aurelian  Bârgău, domnul Alberto - Iosif Caraian, domnul 

Daniel - Constantin Ciungu, domnul Geanin - Georgian Jurubiță, domnul  Dinu - Nicolae 

Gheorghe. 

Potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) lit. b) 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 

15.12.2022, invitaţia la şedinţă precizând data, ora şi locul desfăşurării acesteia. Odată cu 
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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. 

K/3648/15.12.2022, precum și proiectele de hotărâre puse în dezbatere în ședință au fost aduse 

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

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

Secretarul General al Sectorului 1.  

 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: … nominal, de asemenea, 

rog colegele să verifice dacă toate proiectele care sunt înscrise pe ordinea de zi au avizele 

comisiilor de specialitate, rapoarte, vorbesc de proiectele noi, respectiv cel prezent la poziția 2 

pe ordinea de zi…. 19.11.2022, ora 11, cu respectarea procedurilor legale. În conformitate cu 

prevederile art.134 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și comunicarea către consilierii 

dumneavoastră, prin intermediul serviciilor de poștă electronică și prin publicare pe site-ul  

instituției, a întregului material al ședinței. În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. 

j) din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

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

alfabetică, după cum urmează: domnul Bârgău Marian-Aurelian? Domnul Bârgău? 

Domnul  Marian - Aurelian  Bârgău (online): 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: Doamna Cășvean Cătălina?  

Doamna Cășvean? 

Doamna Cătălina Cășvean (online):  Prezent! 

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

Daniel? 

Domnul Viorel - Daniel Chirvasă: Prezent! 

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

Constantin? Domnul Ciungu? 

Domnul Daniel - Constantin Ciungu (online): Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Drăgușin Laurențiu? 

Domnul Laurențiu Drăgușin: Prezent!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Gheorghe Dinu - 

Nicolae? Doamna Grigorescu Alina - Cristina? 

Doamna Alina - Cristina Grigorescu (online): Prezent! 

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

Luminița? 

Doamna Iulia - Luminița Halaț (online): Prezent! Mulțumesc!  

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

Nicoleta? Doamna Haliț? 

Doamna Raluca - Nicoleta Haliț (online): Prezent! 

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

Domnul Alev - Burhan Ozata: Prezent! 

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

Leon? 

Domnul Oliver - Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Prezent! 

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

Niculae? 

Domnul Dan - Niculae Podaru: Prezent! 

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

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Prezentă! 

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

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Prezentă!  

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

- Eugenia? 

Doamna Ruxandra - Eugenia Regalia: Prezent! 

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

Otilia? 

Doamna Otilia Sorete - Arbore:  Prezentă! 

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 

Vicol Ned? Reiau apelul doamnelor și domnilor consilieri care nu au răspuns la primul. Domnul 

Gheorghe Dinu -  Nicolae? Domnul Oianu Adrian-Viorel? Domnul Vicol Ned? Așadar, având 
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în vedere prezența unui număr de 24 de consilieri din numărul total de 27 de consilieri locali în 

funcție, constat îndeplinite prevederile… 

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

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Dinu Gheorghe. 

Așadar, în prezența unui număr de 25 de consilieri, 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 extraordinare, convocată de îndată. Având în vedere frecvența ședințelor, durata și 

complexitatea dezbaterilor de la ultima ședință din data de 15.12.2022, procesul – verbal al 

acesteia este încă în fază de elaborare. Sperăm să vă fie comunicat în cursul acestei săptămâni 

pentru a fi propus pentru aprobare în ședința următoare. Doamnă președinte, vă predau lucrările 

ședinței. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Bună ziua! Vreau să trecem 

foarte repede pe ordinea de zi și să votăm, dar înainte de toate acestea, împreună cu grupul 

PNL… doamna Viceprimar, dacă doriți să interveniți… Am zis ca până la finalul ședinței să 

chemăm directorii subordonatelor ADP și Caraiman ca să uniformizăm toate salariile și să le 

trecem astăzi. Doamna Ramona? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Bună ziua! Avem până în prezent 

3 proiecte, dintre care 2 pe convocatorul făcut de Consiliul Local, respectiv DGAS, salariile 

colegilor din DGAS și a celor din Poliția Locală. Înțeleg că este gata și are și toate avizele și 

proiectul cu privire la salariile colegilor din ADP. Nu știu care e situația celor din Caraiman, 

însă uitându-ne peste ele, am observat diferențe în ceea ce privește cuantumul salarizării. Am 

discutat în ședința trecută să aducem aceste salarii, să le egalizăm. Deci, ținând cont că discutăm 

de subordonate, am rugămintea, doamna secretar, și am stabilit și cu colegii de la PSD, să luăm 

legătura cu directorii subordonatelor, astfel încât astăzi până la finalul ședinței, să vină cu un 

amendament fiecare pe proiectul lor, astfel încât salariile să fie toate la același cuantum, să nu 

avem diferențe între subordinate. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: În maxim 2 ore, că e suficient.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Maxim 2 ore, astfel încât să 

închidem.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Nu știu care e situația celui de la 

Caraiman, nu l-am văzut nici măcar introdus, nu știu dacă are avizele luate sau nu.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Să-l introducem și pe cel de la Caraiman.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, din câte știu, proiectul 

colegilor de la Complexul Caraiman nu este înregistrat în Secretariat pentru a intra în procedura 

de întocmire rapoarte, respectiv în procedura de obținere avize în comisii. Cu privire la prezența 

directorilor subordonatelor, știți foarte bine că procedural… 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:   Nu neapărat prezența lor. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu aș putea să transmit o 

astfel de solicitare. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Nu prezența lor. Rugămintea 

noastră este către dumneavoastră să informați directorii că aceste proiecte de salarizare fie trec 



14 
 

în varianta în care sunt egalizate, adică sunt toate la fel, sau dacă nu, le mai analizăm pe viitor. 

Pentru că așa a fost discuția data trecută, să discutăm de egalizare, nu doar de mărire. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Eu sunt convinsă că 

doamnele și domnii directori ai instituțiilor subordonate urmăresc cu interes această ședință, 

având în vedere și discuțiile din ședința din data de 15 și proiectele care sunt pe ordinea de zi 

și care impactează direct astăzi. Așa că… 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:   Înțeleg că la solicitarea Consiliului 

Local, Secretariatul nu poate transmite o informare către subordonate? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Putem transmite o informare. 

Ba da. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Exact. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Dar eu sunt convinsă că 

această…. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:   Bineînțeles că ei o urmăresc, dar 

asta nu înseamnă că noi nu putem face și o informare. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Această ședință este 

urmărită. Și eu cred că îi interesează direct. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:   Mulțumesc!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok, deci în maxim 2 ore, haideți să avem 

aceste proiecte uniformizate și de asemenea, mai era un proiect urgent pe care noi l-am depus 

la Secretariat. Vă spun imediat și data, cel cu modificarea componenței AGA CET Grivița. 

Chiar e urgent și acela pentru că rămân fără conducere. Domnule Tudose, știți cumva când l-

am depus? Oricum e depus la Secretariat, cred că de 2-3 săptămâni. Da, ar trebui… Îl așteptăm 

și pe acela, adică solicităm să fie introdus pe ordinea suplimentară de astăzi, să rezolvăm situația 

și la CET Grivița. Ok, alte luări de cuvânt? Domnule Podaru, vă rog, și haideți să trecem la vot. 

Domnul Dan - Niculae Podaru:  Da. Domnul Laurențiu Ciobanu, de data trecută, colegul meu 

Adrian Oianu l-a rugat insistent să participe și să ne dea niște lămuriri. Vreau și eu să înțeleg 

dacă mai funcționăm într-o instituție democratică sau noi, consilierii, putem să ne ridicăm, să 

plecăm acasă. Este utilă prezența dânsului. Trebuie să-i răspundă colegului meu într-un mod 

civilizat și democratic. Așa e normal. Nu putem să ne ascundem în fața unor uși sau a unor 

instituții sau unor șefi, pentru că nu e ăsta sensul. Da? Adică haideți, vă rog eu mult de tot, să 

avem un minim de decență și pe șefii dânsului și aparatul de specialitate să facă ce trebuie și să 

îl trimită în sală. Vă rog eu mult de tot. În definitiv și la urma urmei, ce s-a întâmplat în acel 

apartament și referitor la renovările din acel apartament este un subiect de interes cotidian actual 

și important. Mulțumesc!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință : Mulțumesc! O să supun la vot ordinea de zi, 

aprobarea ordinii de zi. Vă rog să votați! Domnul Dinu, domnul Jurubiță, domnul Bârgău, 

domnul Oianu.  

Domnul Andrei - Cristian Nicolaescu: Da, mulțumesc! Voiam să se consemneze, colegul 

nostru Ned Vicol este și el prezent, chiar dacă n-a răspuns la apelul inițial. Dar văd că a votat 

aici. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, a votat, a votat. 

Domnul Andrei - Cristian Nicolaescu: Și deci e și el prezent în ședință. Mulțumesc! 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnule Dinu, dacă ne auziți și domnul 

Bârgău? Ok, ok, o să opresc votul. Da, da, s-a consemnat. O să opresc votul. Mulțumesc! L-am 

întrebat… și Dinu… nu sunt. 25 de voturi pentru, a fost aprobată ordinea de zi.  

 

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la primul proiect de pe ordinea de zi, 

privind aprobarea protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a proiectului 

cultural-religios de interes public local denumit “Concert de Crăciun – Venite adoremus”. Vă 

rog să votați.  Domnul Drăgușin, domnul Dinu, domnul Bârgău, domnul Oianu. Domnule 

Oianu, votați? Meditați…să fim mai buni de Crăciun. Opresc votul? Haideți… Doamne-ajută, 

Doamne-ajută! Haideți. 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi 

privind aprobarea regulamentului privind aprobarea unor măsuri locale destinate asigurării 

nevoilor energetice și eficientizării consumului de energie în gospodăriile din Sectorul 1 în 

sezonul rece 2022 – 2023. Aici aveam niște amendamente, împreună cu grupul PNL. Doamna 

Porumb, vă rog?  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1 : Da. 2 secunde, vă rog. În același 

timp, pentru că am discutat de salarii, aș vrea să vă propun să introducem pe ordinea de zi și 

proiectul salariilor de la ADP. Să fie introdus până când introduc colegii în sistem 

amendamentele noastre. Deci propun să votăm introducerea pe ordinea de zi a proiectului de 

hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcțiile contractuale din 

cadrul familiei ocupaționale și de funcții bugetare și administrației din cadrul Administrației 

Domeniului Public Sector 1, proiectul K2-300 din 15.12.2022 și să… cu propunerea ca...  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  O clipă! Deci pentru proiectele ADP și 

Caraiman ar trebui să și convocăm comisiile urgent, C1 și C4, ca să aibă și avizele.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: C1 și C4. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Comisia juridică și de buget, cred. 

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

ce privește  proiectul Complexului Caraiman, nu este înregistrat în Secretariat. Asta înseamnă 

că nu are referat de aprobare și n-a intrat în procedura de elaborare de lucru în cadrul 

compartimentelor și apoi să intre în comisii.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Aici este responsabilitatea 

directorului. Noi votăm ce avem pregătit și ce este votat. Părerea mea, nu știu cum agreează și 

colegii… iar cele care sunt la vot să fie, repet, toate pe același cuantum, iar Caraiman să se 

plieze pe aceeași regulă.  
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Deci am transmis… încă o 

precizare, în ceea ce privește… 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Este propunerea grupului PNL, 

dacă celelalte grupuri au altă propunere, fiecare să-și transmită.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: În ceea ce privește și celelalte 

proiecte legate de cuantum, vreau să vă reamintesc faptul că această propunere vine de la 

directori, în calitate de ordonatori secundari sau terțiari de credite, dar totuși propunerea inițială 

trebuie agreată și de ordonatorul principal în ceea ce privește sumele. Nu știu, eu am transmis 

această solicitare și bănuiesc că și cabinetul doamnei Primar a auzit, a ascultat ședința online. 

Am transmis cabinetului această solicitare, dar acești directori sunt în subordinea Primarului. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   Am făcut solicitările. Să vină directorii până 

la finalul...  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Bineînțeles, sunt niște propuneri 

venite, dar decizia finală este a Consiliului Local. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: E adevărat. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Iar propunerea Consiliului Local 

astfel încât aceste proiecte să treacă este cea pe care am menționat-o mai devreme sau cel puțin 

a celor 2 grupuri PNL-PSD.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Asta voiam să reamintesc, 

pentru că primesc mesaje pe telefon dacă am convocat eu directorii astăzi în ședință. Eu nu am 

calitatea să convoc directorii în ședință, că nu sunt în subordinea secretarului. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Nu. O clipă, o clipă. Nici noi nu am convocat 

pe nimeni astăzi în ședință. Am zis că astăzi să uniformizăm salariile tuturor subordonatelor. 

Atât. Dacă sunt interesați directorii, să vină astăzi în timpul ședinței și să rezolvăm această… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Iar Caraimanul nu are proiect 

înregistrat. Asta voiam să vă comunic. Deci puteți să-l așteptați, dar momentan nu este 

înregistrat.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Haideți să trecem… doamna 

Porumb, câte amendamente sunt să le introducem în…? Ok. Haideți să trecem la votul pe  

amendamente. Păi atunci o să… până introduc colegii de la Tehnic amendamentele noastre, o 

să supun la vot să introducem suplimentar proiectul cu salarizarea de la ADP și o să fac apelul 

nominal în online și în sală, cu mâna ridicată, dacă sunteți de acord. Da? ADP-ul este, ADP-ul, 

da. Da, pentru ADP. Ca să ne putem… ca să putem să convocăm și comisiile. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Ca să fie clar pentru toată lumea, 

noi ne raportăm acum la ordinea de zi a convocatorului Consiliului Local. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Da.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Deci ședința de la ora 11. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Da.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Perfect. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Da. Deci cine este pentru introducerea pe 

ordinea… proiect suplimentar pe ordinea de zi, ADP salarizare? Nu știu exact cum se numește. 

Cine este pentru în sală? 17 voturi în sală.  O să întreb și în online. Doamna Cășvean, sunteți 

de acord cu introducerea proiectului pe ordinea de zi privind salarizarea funcționarilor publici 

și contractuali, personalului contractual ADP Sector 1? Doamna Cășvean, ne auziți? Doamna 
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Grigorescu? Doamna Halaț? Dar nu răspunde nimeni în online. Caraian Alberto?  Scuze, scuze, 

da, trebuia să vă dau cuvântul. Domnule Caraian, vă rog?  

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

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Ok, puteți intra direct. Doamna Grigorescu? 

Doamna Alina - Cristina Grigorescu (vot online): Pentru, și eu! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Pentru. Doamna Haliț? 

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

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Pentru. Doamna  Cășvean? 

Doamna Cătălina Cășvean (vot online): Pentru! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! L-am văzut și pe domnul Ned 

Vicol, a spus pentru. Doamna Cășvean?  

Doamna Cătălina Cășvean (vot online): Pentru! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Ok. 

Doamna Iulia - Luminița Halaț (vot online): Iulia Halaț, pentru! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Doamna Halaț, pentru. Domnul Ciungu? Și 

Jurubiță? A zis, a zis. 

Domnul Geanin - Georgian Jurubiță  (vot online): Pentru! Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok. Mulțumesc! Unanimitate. Au fost 

introduse și amendamentele, 26. Amendamentul nr. 1, vă rog, rapid, rapid, haideți! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Rapid, rapid, rapid le citim. Primul 

amendament, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: ”se aprobă regulamentul 

privind aprobarea unor măsuri locale destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizării 

consumului de energie în gospodăriile din Sectorul 1 în sezonul rece 2022-2023, conform 

Anexei numărul 1”. Sunt și diverse îndreptări, de aceea sunt atât de multe, dar trecem repede 

prin ele. Le citesc pe toate sau le iau punctual și votăm?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :  Le supun la vot. Acum pornesc votul pentru 

amendamentul numărul 1. Mai citiți-l o dată. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: În cazul acestui amendament este 

faptul că nicăieri nu e precizat numărul anexei. E menționată doar anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Dar este conform Legii 24. 

Dacă nu are decât o anexă, referirea se face la anexă. Numai când sunt mai multe, este anexa 1, 

anexa 2, anexa 3… 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Păi avem… Din ce știu eu, avem 3 

anexe. Pe amendamentele noastre ajungem la 3 anexe. Da, da.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Ok, nu-i nimic. Vă rog să votați! Și colegii 

din online. Domnul Ozata, doamna Cășvean, domnul Păiuși. 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: 27 de voturi pentru. Amendamentul a fost 

aprobat. 

Amendamentul nr. 1 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

citit de doamna Ramona Porumb a fost aprobat cu unanimitate voturi pentru 

27 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 
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Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Amendamentul numărul 2. După 

articolul 1 se va introduce un nou articol 2 care va avea următorul cuprins ” se mandatează 

Primarul Sectorului 1 să implementeze, în numele Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București, prevederile regulamentului privind aprobarea unor măsuri locale 

destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizării consumului de energie în gospodăriile 

din Sectorul 1 în sezonul rece 2022 – 2023, prevăzut la articolul 1 și care este însoțit de anexa 

numărul 2”. Aici vă menționez că mai avem încă 2 anexe - cerere de decontare, anexa numărul 

3 - declarație pe propria răspundere. “Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! Vă rog să votați! Declarație era 

și pe propria răspundere și cerere de decontare… să ni le transmiteți tuturor amendamentele, să 

le transmiteți tuturor colegilor. Doar ce am stabilit. Domnule Oianu, trebuie să votați. Domnul 

Nicolaescu, doamna Halaț, domnul Ned, domnul Șerban, domnul Iordan, domnul Drăgușin, 

domnul Ned și domnul Șerban. 27 de voturi pentru. Unanimitate. Amendamentul a fost aprobat.  

Amendamentul nr. 2 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

citit de doamna Ramona Porumb a fost aprobat cu unanimitate voturi pentru 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la următorul. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Menționez că articolul 2 se 

renumerotează, devenind articolul 3 și își păstrează prevederile din cuprins. Următorul 

amendament  “anexa se numerotează, devenind anexa numărul 1, respectiv regulamentul 

privind aprobarea unor măsuri locale destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizării 

consumului de energie în gospodăriile din Sectorul 1 în sezonul rece”. Repet, sunt multe pentru 

că sunt îndreptări mai mult pe tehnică legislativă. Doar câteva din ele sunt clar cu privire la 

partea de procedură și de desfășurare a activității pe care îl prevede acest regulament. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Domnul Oianu, domnul Nicolaescu, domnul 

Țîră, domnul Tudose, domnul Iordan, doamna Grigorescu, domnul Dinu și domnul Chirvasă. 

Domnul Dinu? 26 de voturi pentru. Amendamentul a fost aprobat. 

Amendamentul nr. 3 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

citit de doamna Ramona Porumb a fost aprobat cu unanimitate voturi pentru 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 4. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Anexa numărul 1 - regulamentul 

privind aprobarea unor măsuri locale destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizării 

consumului de energie în gospodăriile din Sectorul 1 în sezonul rece 2022 – 2023. La definiții 

se modifică după cum urmează : “ consumator final = persoană fizică care cumpără energie 

exclusiv pentru consumul propriu”.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Puteți să votați, domnule… La acest 

amendament era introdusă doar o definiție pentru “consumator final = persoană fizică care 
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cumpără energie exclusiv pentru consumul propriu”. Despre asta era vorba. Ați votat, acum e 

ok. Introduce definiția consumatorului final. Introduce definiția…Am primit toți consilierii pe 

mail în acest moment amendamentele. Vă propun să trecem la vot rapid prin supunerea la vot 

a numărului de amendament. Da? Și haideți, vă rog, să închidem votul pe acest amendament. 

Domnul Nicolaescu, domnul Bârgău, domnul Păiuși, domnul Șerban, haideți să închidem votul 

pe amendamentul numărul 4, consumatorul final.  Haideți să închidem votul aici.  Domnul 

Ozata, domnul Drăgușin, doamna Iacob, doamna Grigorescu.  4, cel cu definiția consumatorului 

final. Da, am zis că nu mai votăm și că ce se renumerotează… da, da.. Ok. Domnul Ozata, 

domnul Nicolaescu, doamna Halaț, domnul Ned, doamna Otilia.  22 de voturi pentru, 3 abțineri, 

1 vot împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.  

Amendamentul nr. 4 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

citit de doamna Ramona Porumb a fost aprobat cu 22 de voturi pentru, 3 abțineri, 1 vot 

împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la următorul, amendamentul numărul 

5 de pe ordinea de zi…de la acest proiect. Vă rog să votați! Deci se completează cu definițiile 

pentru “beneficiar, consumator vulnerabil, decontare directă, factură fiscală, organizator, 

stimulent financiar”.  Domnul Oianu, domnul Iordan, domnul Drăgușin și domnul Chirvasă. 

15 voturi pentru, 5 abțineri, 7 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 

Amendamentul nr. 5 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 15  voturi pentru, 5 abțineri, 7 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la următorul,  amendamentul numărul 

6.  Vă rog să votați! Haideți, vă rog să votați! Domnul Jurubiță, domnul Dinu, doamna Haliț, 

domnul Iordan, domnul Drăgușin și doamna Porumb. Domnul Dinu, doamna Haliț… Domnul 

Dinu și doamna Haliț, dacă mă auziți, vă rog să votați.  14 voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi 

împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 

Amendamentul nr. 6 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 14  voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la următorul amendament, numărul 

7. Vă rog să votați! Vot, vă rog! Domnul Drăgușin, domnul Bârgâu și doamna Sorete. 15 voturi 

pentru, 4 abțineri, 8 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 

Amendamentul nr. 7  la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 15  voturi pentru, 4 abțineri, 8 voturi împotrivă 

27 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 8. Vă rog 

să votați! Vă rog să votați amendamentul numărul 8!  Domnul Oianu, doamna Cășvean, domnul 

Podaru, doamna Iacob, doamna Porumb, domnul Gheorghe, domnul Dinu. Mulțumesc! 15 

voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 

Amendamentul nr. 8 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 15  voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la votul pentru amendamentul 

numărul 9. Vă rog să votați! Doamna Cășvean, domnul Ciungu, domnul Dinu, domnul Iordan, 

domnul Drăgușin. 27 de voturi pentru. Amendamentul a fost aprobat.  

Amendamentul nr. 9 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu unanimitate voturi pentru 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la voturi pe amendamentul numărul 

10. Vă rog să votați! Domnul Drăgușin și domnul Șerban, vă rog!  27 de voturi pentru. 

Amendamentul a fost aprobat.  

Amendamentul nr. 10 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu unanimitate voturi pentru 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la votul pe amendamentul numărul 

11. Vă rog să votați!  Doamna Cășvean, domnul Păiuși, domnul Iordan și domnul Dinu. 27 de 

voturi pentru. Amendamentul a fost aprobat.  

 

Amendamentul nr. 11 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu unanimitate voturi pentru 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la amendamentul numărul 12.  Vă 

rog să votați! Domnul Ned, domnul Dinu și doamna Iacob. Domnul Dinu? 24 de voturi pentru, 

1 abținere și 2 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 

 

Amendamentul nr. 12 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 24 de voturi pentru, 1 abținere, 2 voturi împotrivă 

27 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la votul pe amendamentul numărul 

13. Vă rog să votați! Domnul Nicolaescu, doamna Sorete și doamna Iacob. 19 voturi pentru, 1 

abținere, 7 împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 

 

Amendamentul nr. 13 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 19 de voturi pentru, 1 abținere, 7 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la amendamentul numărul 14.  Vă 

rog să votați. Nerespectarea condițiilor atrage respingerea cererii de decontare. Doamna Halaț, 

domnul Iordan și doamna Iacob. Doamna Halaț, dacă ne auziți? Mulțumesc! 17 voturi pentru, 

3 abțineri, 7 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 

 

Amendamentul nr. 14 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 17 de voturi pentru, 3 abțineri, 7 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la amendamentul numărul 15.  Vă 

rog să votați! Domnul Caraian, doamna Cășvean, domnul Ned Vicol, doamna Raluca Haliț, 

doamna Porumb, doamna Iacob și doamna Grigorescu, vă rog să votați. Sunt atât la 

Registratură, să depună persoanele la Registratură, cât și pe o adresă de mail. E și fizic și online, 

ca să aibă acces toți cetățenii și cei care n-au acces la internet. Mulțumesc! 16 voturi pentru, 3 

abțineri, 8 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 

Amendamentul nr. 15 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 16 de voturi pentru, 3 abțineri, 8 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 16. Vă 

rog să votați! Sunt enumerate aici toate echipamentele care pot fi decontate. Domnul Ozata, 

doamna Halaț, doamna Haliț, doamna Iacob, domnul Podaru și doamna Grigorescu, vă rog să 

votați. 15 voturi pentru, 7 abțineri, 5 împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.  

Amendamentul nr. 16 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 15 de voturi pentru, 7 abțineri, 5 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 17. Vă 

rog să votați! Aici sunt documentele care trebuie depuse pentru decontare, dosarul, practic. 

Domnul Păiuși, domnul Caraian, domnul Ciungu, doamna Haliț, vă rog să votați. 15 voturi 

pentru, 4 abțineri, 8 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.  
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Amendamentul nr. 17 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 15 de voturi pentru, 4 abțineri, 8 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 18. Vă 

rog să votați! Documentele pot fi depuse până pe data de 31 martie 2023, inclusiv. Vot, vă rog! 

Domnul Păiuși, doamna Cășvean, domnul Ciungu, domnul Dinu și doamna… Vot, vă rog! Și 

domnul Ciungu. 15 voturi pentru, 3 abțineri, 9 împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.  

Amendamentul nr. 18 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 15 de voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 19. Vă 

rog să votați! Vot, vă rog!  Doamna Haliț, domnul Ned și doamna Grigorescu. 15 voturi pentru, 

4 abțineri, 8 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 

Amendamentul nr. 19 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 15 de voturi pentru, 4 abțineri, 8 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   Trecem la amendamentul numărul 20. Vot, 

vă rog! Vot, vă rog! Domnul Oianu, domnul Bârgău, domnul Șerban, domnul Caraian, domnul 

Iordan și domnul Drăgușin, domnul Oianu. Vă mulțumesc! 15 voturi pentru, 3 abțineri, 9 

împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.  

Amendamentul nr. 20 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 15 de voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 21. Vă 

rog să votați! Votați, vă rog!  Domnul Păiuși, domnul Șerban, domnul Iordan, domnul… 21… 

Doamna Haliț, doamna Haliț, dacă ne auziți, vă rog să votați! Doamna Haliț, ne auziți? Doamna 

Haliț mai este, grupul PNL? Dar au votat…Grupul PNL, doamna Haliț mai este? O să opresc 

votul. 14 voturi pentru, 3 abțineri, 9 împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 

Amendamentul nr. 21 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 14 de voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 22. Vă 

rog să votați! Doamna Haliț, ne auziți, doamna Raluca Haliț? O să opresc votul. 14 voturi 

pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.  
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Amendamentul nr. 22 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 14 de voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   Trecem la amendamentul numărul 23. Vă 

rog să votați!  Domnul Oianu, domnul Dinu, doamna Haliț, doamna Grigorescu. 19 voturi 

pentru, 3 abțineri și 4 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 

Amendamentul nr. 23 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 19 de voturi pentru, 3 abțineri, 4 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 24. Vot, 

vă rog!  Domnul Păiuși, doamna Halaț, domnul Podaru, doamna Porumb. Doamna Halaț și 

doamna Haliț, vă rog, votați! 19 voturi pentru, 2 abțineri, 5 împotrivă. Amendamentul a fost 

aprobat. 

Amendamentul nr. 24 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 19 de voturi pentru, 2 abțineri, 5 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 25. Vot, 

vă rog! Vă rog să votați! Doamna Cășvean, domnul Ned Vicol, doamna Grigorescu, domnul 

Podaru și doamna Porumb. Domnul Dinu, domnul Ned,  domnul Dinu, vă rog să votați!  15 

voturi pentru, 2 abțineri, 9 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.  

Amendamentul nr. 25 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 15 de voturi pentru, 2 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 26. Vă 

rog să votați!  Doamna Halaț, doamna Sorete, doamna Haliț, doamna Grigorescu, domnul 

Podaru și doamna Porumb, vă rog să votați! Doamna Grigorescu. 17 voturi pentru, 9 împotrivă. 

Amendamentul a fost aprobat.  

Amendamentul nr. 26 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 17 de voturi pentru, 0 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la amendamentul numărul 27. Vă rog 

să votați! Vot, vă rog! Amendament 27. Domnul Păiuși domnul Caraian, doamna Halaț, doamna 

Grigorescu, domnul...18 voturi pentru, 1 abținere, 7 împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.  
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Amendamentul nr. 27 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 18 voturi pentru, 1 abținere, 7 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 28. Vă 

rog să votați! Vot! Domnul Păiuși. 14 voturi pentru, 4 abțineri, 8 voturi împotrivă. 

Amendamentul a fost aprobat.  

 

Amendamentul nr. 28 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 14 voturi pentru, 4 abțineri, 8 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 29. Vă 

rog să votați! 14 voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.  

 

Amendamentul nr. 29 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 14 voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la amendamentul numărul 30. Vă rog 

să votați! Doamna Cășvean și domnul Păiuși. Doamna Cășvean. 14 voturi pentru, 3 abțineri, 9 

împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.  

 

Amendamentul nr. 30 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 14 voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la amendamentul numărul 31. Vă 

rog să votați! Domnul Jurubiță, domnul Păiuși, domnul Ciungu, doamna Regalia, domnul 

Ozata, domnul Tudose, domnul Iordan, vă rog să votați! Domnul Ciungu, domnul Tudose,  

domnul Ciungu, vă rog să votați! 14 voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă. Amendamentul 

a fost aprobat. 

 

Amendamentul nr. 31 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 14 voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și votăm acum ultimul amendament pentru 

acest proiect, numărul 32. Vă rog să votați!  Domnul Oianu, domnul Jurubiță, domnul Păiuși, 

doamna Regalia, doamna Grigorescu, vă rog să votați! Doamna Grigorescu, dacă ne auziți. 

Mulțumesc! 14 voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat. 
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Amendamentul nr. 32 la proiectul de hotărâre nr. K2-292/05.12.2022 

a fost aprobat cu 14 voturi pentru, 3 abțineri, 9 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Supun acum la vot proiectul în integralitate 

privind aprobarea regulamentului necesar pentru implementarea unor măsuri locale destinate 

asigurării nevoilor energetice și eficientizării consumului de energie în gospodăriile din 

Sectorul 1 în sezonul rece 2022 – 2023. Activez acum votul și vă rog să votați. O să reamintesc 

pe scurt, pentru toți cetățenii care ne urmăresc, este vorba de măsurile locale destinate asigurării 

nevoilor energetice. Regulamentul necesar pentru implementarea acestor măsuri privind 

acordarea unor stimulente financiare în mod diferențiat, în funcție de venituri. Astfel pentru… 

vă reamintesc, pentru gospodăriile care realizează venituri pe cap membru de familie până în 

pragul maxim al salariului minim net pe economie, vor fi acordate stimulente financiare în 

valoare de 3000 de lei, pentru cei care realizează venituri pe cap membru de familie, între salariu 

minim net pe economie și salariu mediu net pe economie vor fi acordate stimulente financiare 

de 2000 de lei, iar pentru gospodăriile în care se realizează venituri pe membru cap de familie 

peste salariu mediu net pe economie, vor fi acordate stimulente financiare  în valoare de 1000 

de lei. Am încercat să corelăm aceste măsuri pentru a ajuta în special categoriile defavorizate 

din Sectorul 1. Cererile de decontare pot fi depuse până pe 31.03.2023, iar decontarea se va 

face integral până pe 30.04.2023. Hotărârea va intra în vigoare imediat ce va fi comunicată către 

Prefectură. Vă rog să votați! Domnul Jurubiță, domnul Bârgău, domnul Ozata, domnul Tudose, 

doamna Iulia, doamna… o așteptăm pe doamna Iacob, da? Cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri. 

Regulamentul a fost aprobat. Vă mulțumim! 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21  VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Trecem la următorul proiect de pe ordinea 

de zi. E vorba de salariile pentru DGASPC. Aici, stimați colegi, ce facem? Le lăsăm pe toate la 

final, salariile, da? Deci trecem peste până le avem pe toate pe ordinea de zi și o să le votăm în 

cel mai scurt timp. Ok. Așadar, trecem la proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi, privind 

aprobarea documentației 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. Și aici avem câteva amendamente. Doamna Porumb? Aici 

avem 3 amendamente, nu? 3 amendamente. Vă rog, colegii de la Tehnic! Ok, doamna Porumb, 

să-i dați citire primului amendament. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Articolul 5 se modifică și va avea 

următorul cuprins : “ finanțarea lucrărilor se va face din fondurile aferente programului 

privind dezvoltare infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in 

în localități prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală. Sesiune 14.11.2022 – 

23.12.2022/ epuizarea bugetului, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu ”.  
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Așadar, supun la vot amentamentul numărul 

1 pentru proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi. Vă rog să votați! Am zis că le amânăm la 

final pe toate, ca să trecem toate salariile subordonatelor. Haideți, vă rog să votați! Doamna 

Porumb,  mai citiți o dată amendamentul, vă rog.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Amendamentul se referă la faptul 

că finanțarea lucrărilor se va face strict din fondurile din programul privind dezvoltarea 

infrastructurii de reîncărcare.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   Domnul Bârgău, domnul Păiuși. O să opresc 

votul. A plecat domnul Păiuși, nu? Domnule Bârgău, dacă ne auziți, din online? 14 pentru, 3 

abțineri, 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost… amendamentul, mă iertați, a fost aprobat.  

Amendamentul nr. 1 la proiectul de hotărâre nr. K2-277/24.11.2022, citit de doamna 

Ramona Porumb, a fost aprobat cu 14 voturi pentru, 3 abțineri, 8 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:   Trecem la următorul amendament, numărul 

2  de la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi.  Doamna Porumb, vă rog să-i dați citire, iar eu 

o să dau drumul la vot. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: După articolul 5 modificat, se 

introduce un nou articol 6 cu următorul cuprins: ” după finalizarea investiției, operarea, 

exploatarea și mentenanța stațiilor de reîncărcare electrică se va face de către SC CET Grivița 

“.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință :   Domnul Oianu, domnul Jurubiță, domnul 

Bârgău, doamna Cășvean, doamna Halaț, domnul Ned, doamna Otilia, domnul Tudose, doamna 

Miloș, domnul Dinu, domnul Chirvasă, doamna Grigorescu și domnul Podaru. Cu 14 voturi 

pentru, 5 abțineri și 6 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat. 

 

Amendamentul nr. 2 la proiectul de hotărâre nr. K2-277/24.11.2022, citit de doamna 

Ramona Porumb, a fost aprobat cu 14 voturi pentru, 5 abțineri, 6 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog să dați citire amendamentului numărul 

3. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: E ultimul. Articolul numărul 6 se 

renumerotează, devenind articolul 7, și va avea următorul cuprins : “ Primarul Sectorului 1, 

Direcția de Utilități Publice și Protecția Mediului, Direcția Juridică, Legislație, Contencios 

administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri entităților menționate la aliniatul 1, precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București”.  



27 
 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Vă rog să votați amendamentul numărul 3, 

proiect numărul 5. Amendamentul numărul 3 la proiectul numărul 5. Domnul Jurubiță, doamna 

Cășvean, doamna Halaț, domnul Ned, domnul Ozata, domnul Chirvasă și domnul Iordan. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: O să opresc votul. Avem 14 voturi pentru, 4 

abțineri și 7 voturi împotrivă. Amendamentul a fost aprobat.  

 

Amendamentul nr. 3 la proiectul de hotărâre nr. K2-277/24.11.2022, citit de doamna 

Ramona Porumb, a fost aprobat cu 14 voturi pentru, 4 abțineri, 7 voturi împotrivă 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  O să supun acum la vot proiectul în 

integralitate. Proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi. Vă rog să votași!  700 de stații de 

reîncărcare electrică. Da, o să ne învârtim după soare. E fără număr…Bine…și Primăria 

Capitalei are proiecte construcția unor stații de reîncărcare, 300 parcă. Deci cu 300 de la 

București, se fac 1000. Domnul Oianu, domnul Țîră… domnul Țîră, domnul Chirvasă.  

Mulțumesc! 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Concordie, da. Trecem la proiectul numărul 

6 de pe ordinea de zi privind aprobarea și finanțarea proiectului, transpunerea în practică a 

principiilor bunei guvernări. I-auziți, domnule Oianu, aici ce facem? Vă rog să votați! Înainte 

era mai bine. Vă rog să votați! Domnul Șerban, doamna Cășvean, domnul Ozata, domnul Dinu. 

Și-a solicitat cuvântul domnul Daniel Constantin. Aveți cuvântul! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Mulțumesc frumos, doamna președinte! Acest 

proiect nici nu știu a câta oară este deja pe ordinea de zi. Ne aflăm în aceeași situație ca de la 

bun început. Cred că a trecut deja jumătate de an în care eu și cred, Consiliul cerem Primarului 

Sectorului 1 să ne arate, să ne transmită mai întâi această strategie e de management și 

dezvoltare instituțională pe care noi nu am văzut-o, noi nu o cunoaștem, noi nu am primit-o 

oficial de la Primarul Sectorului 1, inițiatorul acestui proiect. Drept urmare, nu avem cum să 

votăm un proiect din interiorul strategiei înainte de a citi strategia. Vă mulțumesc frumos!  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Mulțumesc! O să opresc votul. Avem 11 

voturi pentru și 14 abțineri. Proiectul nu a fost aprobat.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 6  A FOST RESPINS 

CU 11 VOTURI PENTRU ȘI  14 ABȚINERI 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem mai departe la proiectul numărul 7 

de pe ordinea de zi privind modificarea și completarea HCL numărul 154/2022 privind 

aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, a burselor de merit, de studiu 
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și de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de 

stat din Sectorul 1. E vorba de modificarea numărului de burse. Așadar, vă rog să votați 

proiectul numărul 7 de pe ordinea de zi. Imediat activez votul. Doamna Cășvean, doamna Halaț, 

doamna Grigorescu și domnul Chirvasă. Doamna Cășvean, dacă ne auziți, vă rog să votați. O 

să opresc votul. Domnul Șerban vă așteptăm cu… pentru burse, da? 26 de voturi pentru, 

proiectul a fost aprobat.  

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 8 de pe ordinea 

de zi privind stabilirea tipului de suport alimentar și a modalității de distribuire a acestuia 

preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale numărul 178. Activez votul. Vă rog să votați! 

Domnul Bârgău, doamna Cășvean, doamna Halaț, domnul Dinu, dacă ne auziți, vă rog să votați 

proiectul numărul 8. Ok, deci trebuie corectat, sunt doar școlari. Domnule Bârgău, ne auziți? 

25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 9 de pe ordinea 

de zi privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba 

transmiterea în administrarea Administrației Străzilor în administrarea Sectorului 1 a unei 

părți din strada Jandarmeriei. Activez votul pentru proiectul numărul 9. Domnule Ciungu, 

aveți cuvântul!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu (online): Mulțumesc, doamna președinte! Ne aflăm în 

aceeași situație ca și data trecută când a fost adus acest proiect în Consiliul Local. În situația în 

care Primarul Armand vrea să favorizeze o serie de cetățeni mai cunoscuți public față de restul 

în preluarea unui segment al unui bulevard propriu-zis, Jandarmeriei este un bulevard al 

Capitalei, unde merge și transportul public în comun care ține de Primăria Capitalei și primarul 

Nicușor Dan. Dânșii trebuie să rezolve acel boulevard. În loc să preia străzile din zonă, în loc 

să rezolve străzile care sunt în administrarea Sectorului 1, adică  a Primarului Armand… de 2 

ani de zile nu face absolut nimic pentru cei de la zona de câteva sute de metri mai (neinteligibil) 

de această stradă Jandarmeriei, vorbim de Drumul Stegarului, Argatului, Muntele Găina, Piscu 

Rece, Piscu Mare, Berivoiu Mare și așa mai departe. Pentru toate aceste drumuri în continuare 

nu există nicio soluție. Domnul Viceprimar Păiuși ne-a promis data trecută că în următoarea 

ședință de consiliu o să vină cu DALI-urile pentru 25 de drumuri. Nu știm care sunt acele 25 

de drumuri din sector, inclusiv acestea. Așteptăm… cetățenii așteaptă. Dânșii întreabă în 

continuare… spunem aceleași lucruri pe care l-am spus și data trecută… ne-am fi așteptat ca 

Primarul Sectorului 1, în aceste multe luni de zile deja să fi făcut un inventar clar al tuturor 

străzilor cu probleme care sunt poate la Capitală. Le pune pe toate într-un calup, și ne uităm 

atunci la acel proiect. A lua, repet, un favoritism Primarului Armand… Doar un ciot de stradă… 
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ca să-ți faci imagine… arată tot ceea ce trebuie să știm despre acest primar incapabil. Vrea doar 

imagine pe Facebook și atât. Nu-o interesează de cetățenii pe care îi are cu adevărat în 

administrare. Vrea să facă doar ceva pentru Facebook, pentru 2 - 3 oameni. Nu-i ok așa. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. Mulțumesc! Domnul Bârgău? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău (online):  Vă rog a se consemna că nu voi vota la acest 

proiect. Mulțumesc! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, mulțumesc, domnule Bârgău! Și domnul 

Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da, revin, doamna președinte, 

stimați colegi, vă rog să revenim la proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi. Avem 

amendamentul propus așa cum ați solicitat și vă rog ca după votul acestui proiect să revenim 

la punctul 3 și punctul 4 de pe ordinea de zi și să îmi permiteți să dau citire amendamentului, 

vă rog. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnul Bârgău… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da, revin cu rugămintea de a da 

citire amendamentului care face referire la proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi pentru a 

reveni asupra... Da, da, da… deci avem amendamentul pentru uniformizarea salariilor, așa cum 

a solicitat Consiliul. Am amendamentul în față. Pot să-i dau citire în momentul în care îmi 

permiteți. Da, da, vă rog! 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da. Ok. O să opresc votul. Avem 11 voturi 

pentru, 14 abțineri. Proiectul nu a fost aprobat. 

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 9  A FOST RESPINS 

CU 11 VOTURI PENTRU ȘI  14 ABȚINERI 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Și ne întoarcem acum la… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Proiectul numărul 3. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi și 

aveți amendament, da? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Este amendamentul numărul 119 

din 19.12.2022. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog să fiți un pic atenți, stimați colegi, un 

pic de liniște! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci avem amendamentul 

numărul 119 care face referire la proiectul de hotărâre K2-279 din 24.11.2022,  poziția 3 de 

pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local. Articolul din proiect anexă, textul original face 

referire la salariile de bază cu respectarea nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor publice din 

administrația locală, stabilite potrivit legii. Aceste salarii sunt uniformizate conform solicitării 

Consiliului Local. Textul modificat, completat, care face referire la salariile de bază cu 

respectarea normeclatorului și ierarhiei funcțiilor publice din administrația locală stabilită 

potrivit Legii nr. 153/2017. Și avem funcțiile de director general și director general adjunct. 

Motivația amendamentului este, având în vedere că în cadrul ședinței Consiliului Local din 

19.12.2022 există proiecte privind stabilirea salariilor de bază la nivelul unor subordonate 
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care nu sunt uniformizate, propunem amendarea proiectului 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. Acesta este 

amendamentul.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Deci cu respectarea prevederii legale ca 

niciun salariu să nu depășească salariul viceprimarului. 

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

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Ok. Deci sunt ok, da? Stimați colegi, deci 

vom supune la vot amendamentul. Grup PNL, o să supunem la vot amendamentul citit de 

domnul Păiuși pentru uniformizarea salariilor DGASPC. Puteți să transmiteți acum o copie 

pe…?  Faceți o poză și dați-ne ca să… E amendamentul 120? L-am primit pe mail. 120? Dar 

119 nu.  Acum, ia să vedem... Acum a intrat 119. Ok, deci avem primul DGASPC, Poliția 

Locală, urmează ADP și Caraiman. Încă o dată insist. Am zis că până la finalul ședinței să avem 

și comisiile. Da, să se întrunească comisiile. A plecat proiectul pe circuit de la doamna Primar 

cu Caraimanul? Deci colegii de la Tehnic să mă ajutați, vă rog… Ok, perfect, deci avem… Voi 

supune acum la vot amendamentul numărul 1 la proiectul numărul 3 privind salarizarea 

DGASPC. Ok. Vă rog să votați! Avem 26 de voturi pentru acest amendament. A fost aprobat. 

 

Amendamentul nr. 1  la proiectul de hotărâre nr. K2-279/24.11.2022 

citit de domnul Oliver-Leon Păiuși a fost aprobat cu unanimitate voturi pentru 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la votul pe proiect în integralitate. 

Proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi. Mulțumesc!  Vă rog să votați! Salarizarea DGASPC. 

Domnul Păiuși. Avem 27 de voturi pentru, proiectul numărul 3 a fost aprobat. 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la următorul proiect de pe ordinea de 

zi, numărul 4, privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcționarii publici 

și personal contractual încadrați în funcții din familia ocupațională administrație din 

administrația publică locală din cadrul Poliției Locale. Aveți și aici amendament, da?  Poliția 

Locală? Ok.  Activez votul pentru proiectul numărul 4 privind salarizarea funcționarilor din 

Poliția Locală. Domnul Oianu, domnul Ciungu, domnul Tudose, doamna Haliț, domnul 

Chirvasă și domnul Podaru și doamna Porumb, proiectul numărul 4. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Deci aș vrea să ne lămurească 

cineva cu privire la aceste salarii, până la urmă, la Poliția Locală, pentru că uitându-ne în 

documente, nu discutăm de egalizarea lor. Deci 15000 față de 13000 nu e egalizare pe funcțiile 

de conducere. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Cu tot cu sporul de hrană nu poate 

să depășească apoi salariul Viceprimarului. Știți asta. 
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Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Repet, 15000, 13000 se aplică 

aceeași situație la ambele subordonate. De ce pentru una e considerată egalizare, iar pentru 

cealaltă nu? De ce? Ok, am acceptat și am fost de acord pentru DGASPC, dar Poliției Locale i 

se spune de aici că să nu-și facă amendament. Făceți-mă să înțeleg.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci aici am dat citire 

amendamentului pentru de DGASPC, pentru Direcția Generală. Da, acela este 119. La 120 n-

am dat citire amendamentului.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Păi de ce nu i-am dat citire? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Stați un pic. Păi nu-l am. Exact, 

da și i-am dat citire. Exact… 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: De acord. Dar Poliția Locală anunță 

că va trimite. Din câte înțeleg, nu a trimis, iar noi deja am intrat în vot pentru că acum câteva 

minute când v-am întrebat, mi-ați spus  “da, avem amendament și pentru Poliția Locală”. Acum 

înțeleg că nu mai avem. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Amendamentul, din câte știu, sper 

să nu greșesc. Din câte știu, dacă am face acest lucru și la Poliția Locală, așa cum spuneți 

dumneavoastră, împreună cu norma de hrană se depășește salariul viceprimarului. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:   Norma de hrană, din ce știu eu, la 

Poliția Locală e undeva la 900 de lei. De la 13000 până la 15000 e mai mult de 900 de lei… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci nu este o problem să facem  

acest amendament acum, dacă e nevoie. Nu vreau să greșim… 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:   Nu…Dar nu vreau să-l fac eu. 

Am spus la începutul ședinței ca structurile să colaboreze Poliție, DGASPC, ADP, Caraiman,  

Resurse umane de aici, astfel încât la final să iasă pentru toată lumea același salariu. 

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

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Perfect!  Atunci așteptăm, părerea 

mea, să așteptăm un răspuns oficial de la Poliția Locală, inclusiv în scris “noi nu vrem 

amendament pe proiect”… Și atunci își asumă directorul care conduce Poliția Locală în 

prezentul ăsta salarizarea.  

Domnul Dan-Niculae Podaru: Corect! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ok. Numai o secundă ca să 

vorbesc cu directorul. Numai puțin, să vorbesc cu directorul de la Poliția Locală, o secundă. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, sigur, dar oricum dacă vrea amendament, 

atunci o să anulez… anulez… anulez și votăm după. Da, o să supun la vot propunerea de anulare 

a votului pe proiectul 4 și amânarea pentru mai târziu. Vă rog să fiți atenți, da, că am anulat.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da, o secundă. Deci stimați 

colegi,  

doamna Viceprimar, este exact… Eu sunt în telefon cu directorul general de la Poliția Locală 

și pentru că norma de hrană este mai mare decât la celelalte subordonate, trebuie să avem acest 

lucru în vedere că nu pot depăși salariile dânșilor, nu pot să-l depășească pe cel al 

viceprimarilor. Da?  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Da, corect! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și acesta este motivul pentru care 

noi nu am făcut acest amendament și pentru Poliția Locală și de asta rugămintea mea este să 
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lăsăm proiectul așa cum este, pentru că el este uniformizat și este la valoarea tuturor 

subordonatelor.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Auziți? Eu știu ce spuneți. 

Îmi cer scuze. Conform legii salarizării, conform Legii 153, salariul de bază și cu celelalte 

sporuri în final nu pot aduce un venit lunar niciunui funcționar sau angajat contractual mai mare 

decât indemnizația viceprimarului. Eu bănuiesc că atunci când Poliția a formulat o astfel de 

propunere… 

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

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: A plafonat practic, deci a 

lăsat nivelul salariilor de bază astfel încât cu indemnizația de hrană și cu sporurile pe care le 

mai are Poliția, să ajungă de fapt în plafon. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Corect!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Ideea e următoarea, se 

majorează valoarea salariului, se majorează salariul brut, automat nu vor mai putea fi beneficiari 

ai indemnizației de hrană și ai sporului, pentru că el oricum va depăși, adăugându-se la salariu, 

indemnizația viceprimarului, deci nu vor intra în plată. Cred că ăsta a fost raționamentul. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și domnul director este… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Într-adevăr, cred că ADP-ul 

nu are o astfel de situație. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  ADP-ul nu are situația asta, 

DGASPC-ul nu are situația asta. Singurii care sunt în acea situație este Poliția Locală și ăsta 

este… rugămintea, să lăsăm proiectul așa cum este… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Dacă directorul… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Că altfel n-o să putem să-l punem 

în aplicare.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Sunteți la telefon cu directorul 

Poliției Locale? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Deci eu sunt cu domnul director 

general în telefon, în momentul ăsta, mi-a confirmat acest lucru. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Da… bine… bine ar fi fost să 

existe către Consiliul Local un răspuns oficial în scris ținând cont de solicitarea noastră, atunci 

dumneavoastră în calitate de viceprimar, directorul Poliției Locale, în calitate de coordonator 

al structurii poliției locale și ordonator secundar, își asumă păstrarea salariilor la acest cuantum. 

Noi ne-am exprimat poziția, dar dacă ei apreciază că asta este… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna Viceprimar, oricum s-a consemnat 

aici, în procesul - verbal.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Mai departe, fiecare… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Dar trebuie să supun la vot că am anulat votul 

și că o să reluăm… 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  E mai bine că am reglementat. Eu, 

cel puțin, nu votasem.  

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Vă rog, dacă sunteți de acord, haideți cu 

ridicarea mâinii în sală. Cine este pentru reluarea votului pe punctul 4?  17 voturi în sală. E 

unanimitate. Mai întreb și în online? Nu cred că... e ok. Deci s-a și consemnat în procesul - 
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verbal. Noi am insistat pentru uniformizare. Ok, deci avem confirmarea directorului. Haideți să 

supun la vot proiectul numărul 4 încă o dată și după luăm o pauză de 5 - maxim 10 minute. 

Maxim… ca să trecem repede. Ok. Deci încă o data, proiectul numărul 4, îl supun la vot, privind 

salarizarea personalului  de la Poliția Locală. Nu merge să activez votul. Reluăm votul. Gata, 

gata, a funcționat, gata. Vă rog să votați proiectul numărul 4! Domnule Dinu, dacă ne auziți din 

online, vă rog să votați, ca să pot opri votul. Și după luăm o pauză de 10 minute. 26 de voturi 

pentru. Proiectul a fost aprobat. 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Ne vedem în sală la 14.10. Vă mulțumesc! 

OK. Sunt conectați și colegi în online? Deci trecem la proiectul numărul 10 de pe ordinea de zi 

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 numărul 115-117, în vederea realizării unui 

centru educațional multifuncțional. O să activezi imediat votul. Așteptăm să se conecteze toată 

lumea. Câteva secunde… proiectul numărul 10, vă rog să votați! Domnul Bârgău și doamna 

Haliț. Da, chiar nu înțeleg acest proiect, având în vedere că teatrele sunt blocate. Noi 

achiziționăm clădiri… Da… Mai bine luam pentru școli… și așa nu a investit nimic în școli. 11 

voturi pentru, 14 abțineri. Proiectul nu a fost aprobat.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 10  A FOST RESPINS 

CU 11 VOTURI PENTRU ȘI  14 ABȚINERI 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 11 de pe ordinea 

de zi, 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 Șoseaua Chitilei numărul 150, în suprafața de 

3316,96 metri pătrați, în vederea desfășurări activității Școlii Gimnaziale numărul 183. 

Da…Vă rog să votați proiectul numărul 11.  Domnul Caraian, doamna Cășvean, domnul Păiuși, 

domnul Ned, doamna Miloș, domnul Dinu, doamna Haliț și domnul Drăgușin. 25 de voturi 

pentru, proiectul a fost aprobat. E vorba de proiectul numărul 11.  Mulțumesc! 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Doamna Secretar? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere faptul că nu 

sunt prezenți membrii în sală comisiei de numărătoare a voturilor, aceste proiecte… propunerile 

nu pot fi validate pentru că nu se poate redacta procesul - verbal de validare. 
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Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Deci proiectele numărul 12 și 13 vor trebui 

amânate. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Întrucât în comisie sunt 

domnul Bârgău, domnul Iordan, doamna Haliț, domnul Șerban și domnul Jurubiță. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședinț :   Sunt doar 2 prezenți în sală. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Așadar, o să le avem în 

vedere și data următoare la ședință o să facem mențiune în preambulul… în mesajul… că sunt 

proiecte care necesită prezența comisiei de validare pe viitor. Nu? Și atunci cu asta să începeți. 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință:  Da, da, da, membrii…da, da, da, corect! Ok. 

O să trecem la proiectul numărul 14 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 

București de modificare a HCL numărul 213/2015 și transmiterea imobilului Cinematograful 

Giulești din Calea Giulești numărul 56 A în administrarea Sectorului 1 al Municipiului 

București. Dar din câte îmi aduc eu aminte, același proiect a mai fost aprobat în 2018, dacă nu 

mă înșel. E același proiect… Nu, în loc de Daniel Tudorache e Clotilde Armand. E la fel, idem. 

Deci proiectul numărul 14, vă rog să votați! A mai fost și în 2017 și în 2018. N-a avea culoarea, 

da, corect, era roșu, acum trebuie să fie albastru. Domnul Bârgău, domnul Dinu, doamna Haliț 

și domnul Chirvasă. Domnul Bârgău, doamna Haliț, dacă mă auziți? 25 de voturi pentru. 

Proiectul a fost aprobat.  

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI 

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

locali 

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 15 privind 

solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea 

expresă a Sectorului 1 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) litera c), g), r) și s) cu autoritățile administrației 

publice locale din țară sau din străinătate, precum și cu aderarea la asociații naționale și 

internaționale ale autorităților administrației publice locale și cu persoane juridice române 

sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali. Vă rog să votați 

proiectul numărul 15! 15.  Domnul Drăgușin, doamna Haliț, domnul Ned,  domnul Bârgău. Mai 

sunt conectați, Haliț, Bârgău? Dar au votat doar Haliț și Bârgău…Opresc votul? I-am strigat. 

10 voturi pentru, 5 abțineri, 9 împotrivă. Proiectul nu a fost aprobat. Deci 10 pentru, 5 abțineri 

și 9 împotrivă. Proiectul a fost respins.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 15  A FOST RESPINS 

CU 10 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ 

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

 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Proiectul numărul 16 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții cresterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la nivelul unităților 

de învățământ din Sectorul 1, amplasarea, montarea și punerea în funcțiune a panourilor 
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fotovoltaice la nivelul a 10 unități de învățământ. Cred că mai degrabă familia Adams… familia 

Adams…16 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Stimați colegi… 

Doamna Daniela Popa - Președinte de ședință: Domnul Tudose? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Avem… înainte să ne… Înainte să ne ținem de glume, 

haideți să spunem de o chestie care sună un pic abuzivă… Sunt în consiliul de administrație la 

Liceul Iorga. Înțeleg că a existat o vizită făcută de către… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, de către Administratorul sectorului 1, de către domnul 

Roșca la liceul Iorga, pe acest proiect deci din discuțiile purtate în consiliu și din discuțiile 

purtate cu domnul administrator aicea, cred că i s-a explicat destul de clar că există anumite 

priorități pentru licee care sunt un pic diferite decât cele decât decât cele pe care le are doamna 

primar și domnul administrator, în sensul că liceul Iorga,  are nevoie de extinderea spațiilor de 

învățământ prioritar și ulterior de partea de panouri. Nu spune nimeni și nici directorul liceului 

nu a refuzat ideea de panouri, însă a prioritizat problema copiilor, în sensul că trebuie rezolvată 

extinderea, supraetajarea liceului cu acel spațiu. Reacția domnului administrator sună a 

presiune, ca să nu spun a abuz în serviciu, în condițiile în care, în condițiile în care i se spune 

directorului ca dacă nu vă convine și nu vreți, vă scoatem din program. Directorul, repet, încă 

o dată a avut o reacție extrem de civilidată ne-a sunat atât pe mine cât și pe doamna consilier 

Ruxandra Regalia, lângă mine. Asta ascultam la telefon, când se uitau colegii de peste masă la 

noi, foarte curioși și ne-a spus exact de această vizită. Avem o problemă dacă se ajunge ca 

personalul primăriei să facă presiuni, așa cum se face și cu bazinele de de înot și cu panourile  

solare chiar avem o mare problemă. Nu sunteți stimați domni, simate doamne, nu sunteți armata 

pretoriană a doamnei Armand. Deci, din acest punct de vedere avem niște obligații și avem 

niște sarcini pe care trebuie să le trasăm în funcție de priorități și de cadru legal.Fiind în consiliul 

de administrație la Iorga menționez Iorga vrea panouri solare după rezolvarea problemelor pe 

care le are, extinderea spațiului de învățământ, problema sălii de sport care trenează de mai bine 

de 2 ani de zile de când a venit doamna Armand. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Da fără să fie consolidată clădirea, mansardată 

și așa mai departe. Domnul, domnul Oianu și domnul Podaru vă rog să votați. Mulțumesc, cu 

11 voturi pentru și 14 abțineri, proiectul a fost respins.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRĂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU ȘI 14 

ABȚINERI 

 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 17 de pe Ordinea 

de Zi privind aprobarea contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari în 

vederea fundamentării programului local multianual privind creșterea performanței energetice 

a blocurilor de locuințe prin soluții de eficientizare energetică,termoficare de la soare. Aici, 

domn Oianu, dacă aveți ceva de comentat.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu aici deja e un deja vu care...  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință:  Domnul Tudose și doamna Regalia.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu e un deja vu  care ține de stadiu clinic. Am întrebat și 

aștept, foarte serios vorbesc. Aștept să vedem, din punctul celor care se ocupă de legislație care 

este măsura care se poate lua în situațiile în care în acest Consiliu Local aceleași aberații de 
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proiecte nemodificate, neprezentate, nediscutate, cu consiliul, ne sunt băgate pă gât timp de 14 

ședințe. Cred că e a 14-a oră când vine proiectul ăsta. Și am spus în ședințele trecute și caut să 

fac un rezumat că atâta timp cât sunt contracte în derulare, asumate de primar în mod ilegal, 

fără acceptul consiliului n-are decât să se spele cu ele pe cap. Deci, din acest punct de vedere 

are 2 blocuri pe care putea să demonstreze că acest program funcționează și să obțină girul 

nostru pentru restul contractelor. Și era cu totul altă discuție. A semnat contractele dintr-un 

populism ieftin și acuma nu știe cum să scape de aceste contracte și încearcă să o facă cu votul 

contiliului. Votul va fi același ca în celelalte 14 dăți. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: AGA la CET, nici până acum nu a fost 

introdusă pe Ordinea de Zi. Doamna Regalia.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Vreau, vreau  să spun că după o perioadă în care noi 

tot am solicitat să se ia legătura cu consiliile de administrație ale unităților de învățământ pentru 

aceste panouri fotovoltaice, săptămâna trecută, domnul administrator, respectiv city managerul 

sau șeful de proiect sau ce o fi domnul Roșca, a trecut să facă această procedură și este foarte 

bine, dar aș ruga în primul rând de acum înainte, la toate proiectele acestea care presupun o 

unitate școlară, să se ia legătura cu directorul și să se vadă care este prioritatea unei unități de 

învățământ. Este foarte, suntem foarte de acord să punem panouri fotovoltaice. Da, în vară când 

vom face mansardare, le dăm jos și iar le, iar le montăm.  Despre asta-i vorba. Dar de ce lumea 

nu înțelege?  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Punem mansarda peste. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Știți foarte bine ce spun, că la Iorga vom ajunge în 3 

schimburi din toamnă că n-avem spațiu și legea-i una pentru toți. Mulțumesc. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Domnul Oianu, domnul Bârgău, domnul 

Șerban, doamna Cășvean, domnul Podaru, domnul Podaru, Doamna Haliț, domnul Chirvasă.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Domnul Bârgău a intrat într-o zonă fără semnal și nu mai poate 

participa, ca să știți să nu mai... Nu are semnal la telefon. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Haideți, vă rog votați sunt clar probleme la 

mansardă, dar haideți să votăm. Clar sunt probleme. Haideți să votăm. Domnul, doamna 

Regalia, domnul Chirvasă, doamna Cășvean domnul Bârgău, doamna Haliț. O să opresc votul. 

Avem așa 10 voturi pentru, 13 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost respins.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRĂRE A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 13 

ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ 

 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 18 de pe Ordinea 

de Zi privind aprobarea mulțumesc, aprobarea programului local multianual privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor de locuințe prin soluții de eficientizare energetică 

termoficarea de la soare și a cotei de contribuție a asociației de proprietari. Dacă aveți 

amendamente sau luări de cuvânt. Proiectul numărul 18 vă rog să votați. Perfect. Domnul 

Iordan, domnul Chirvasă, domnul Dinu Daniel, 11 voturi pentru, 14 abțineri. Proiectul a fost 

respins.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRĂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU ȘI 14 

ABȚINERI 
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Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 19 privind 

aprobarea protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări 

de interes public între Sectorul 1 și mănăstirea Cașin în Parohia Parcul Domeniilor, având ca 

obiect finanțarea de către Sectorul 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea 

proiectului tehnic de consolidare biserică, refacerea finisaje interioare și exterioare, refacere 

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

modernizare instalații, construire lumânărar și clopotniță, amenajări exterioare la biserica 

Mănăstirea Cașin, Parohia Parcul Domeniilor, situată în  Bulevardul Mărăști, numărul 16. 

Avem și o.. domnul Ciungu, o interpelare. Domnu Ciungu vă rog, imediat dau și drumul la vot.  

Domnul Daniel Constantin Ciungu (online): Mulțumesc frumos, voiam pe proiectul anterior 

să întreb ce s-a întâmplat cu acele 2 blocuri deja adoptate sau aprobate de Consiliul Local. Mă 

așteptam ca primarul să sară să se grăbească să facă pe treabă, să pună în această iarnă panourile, 

să vedem cum sunt ele mai eficiente decât costul lor. Date fiind dată fiind vârsta clădirilor în 

Sectorul 1, mă îndoiesc, că ar fi da asta e. Ăsta e tocmai motivul pentru care am dat posibilitate 

unui proiect pilot, având în vedere că dânsa n-a făcut, studiul de fezabilitate. Revenind la la 

punctul 19 mă bucur să văd că reușim să să ajutăm lăcașele de cult. În același timp este neclar 

de ce primarul sectorului 1 alege să nu ajute atunci când poate să o facă și ajută doar selectiv. 

De peste un an de zile stă la coadă, să zicem așa. Proiectul Bisericii Sfânta Maria din Herăstrău 

este o biserică mică, veche, care stă la propriu să cadă. Și totuși pe primar n-o interesează și nu 

face absolut nimic să aducă acel proiect pe Ordinea de Zi a Consiliul Local, deși Consiliul Local 

a cerut acest lucru de mai multe ori, și-a și bugetat banii necesar pentru începerea lucrărilor la 

acel locaș de cult. Deci n-a făcut nimic pentru acest lucru. De asemenea, părintele Radu 

Mureșan de la Parohia Mavrogheni a făcut ceea ce primarul i-a cerut. Primarul i-a cerut să facă 

sistem de pompă de  căldură pentru energie mai eficientă la sistemul la Centrul integrat pentru 

copii cu sindrom down. Este un lucru bun pentru că e clădire nou-nouță și atunci va avea o 

eficiență un astfel de sistem. Părintele numai că a făcut actele necesare, dar a făcut studiul de 

fezabilitate, a avut absolut tot ce-i trebuie pentru acel proiect și le-a depus deja de ceva timp la 

primărie, dar noi în continuare nu îl vedem în consiliul local. Deci nu îmi place acest mod 

selectiv al primarului de a ajuta doar pe cine dorește dânsa. Trebuie să ajutăm pe toată lumea și 

repet aceste clădiri, aceste lăcașuri, aceste inițiative pe care le au fie părinții ortodocși, fie cei 

cadorici și așa mai departe.  În concertul din seara asta v-aș ruga dragi colegi consilieri să 

mergem la acel concert unde am fost invitați de de părinte la colinde de la ora 7 la Catedrala 

Catolică. Toate aceste lucruri putem să le ajutăm. Suntem un sector cu bani și putem să le ajutăm 

și vedem că ei fac treabă pentru comunitate și asta e foarte important. Atât asta vă doream să 

vă rog și încă o dată invitația diseară o avem din partea Bisericii Catolice, putem să mergem 

acolo. Sper să avem astfel de invitații în toate lăcașurile de cult. Mulțumesc. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Așa e mulțumesc și în același timp aș adăuga 

și finanțarea Catedralei Mântuirii Neamului. Mulțumesc. Domnul Caraian, Doamna Cășvean, 

Domnul Ciungu, Doamna Halaț, Domnul Ned, Domnul Tudose, Doamna Miloș, Domnul Dinu, 

Domnul Chirvasă, Doamna Grigorescu și Domnu Podaru, Domnul Podaru, Doamna 

Grigorescu, Doamna Miloș, vă rog să votați mă auziți, vă rog să votați. Deci da 4, 8 voturi 

pentru, 13 abțineri și 2 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.  
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PROIECTUL DE HOTĂRĂRE A FOST RESPINS CU 8 VOTURI PENTRU, 13 

ABȚINERI ȘI 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ 

 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 20 pentru 

aprobarea protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat al unor acțiuni de lucrări 

de interes public între Sectorul 1 și Parohia Romano-catolică Sfinții Apostoli  Petru și 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 

Romano-Catolică Sfinții Apostoli Petru și Pavel din situat în strada Pechea Veche numărul 16. 

Activez votul. Vot vă rog. Vă rog să votați proiectul numărul 20. Domnul Dinu vă rog să votați, 

domnul Chirvasă, doamna Grigorescu dacă ne auziți, vă rog să votați. Nu e.  9 voturi pentru, 14 

abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost respins.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRĂRE A FOST RESPINS CU 9 VOTURI PENTRU, 14 

ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ 

 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 21 privind 

modificarea HCL numărul 42/2022 pentru aprobarea protocolului privind finanțarea de către 

sectorul 1 a unor cheltuieli de investiții consolidare, refacere finisaje exterioare, înlocuire 

ferestre, schimbare învelitoare biserică, refacere împrejmuire, amenajare cu amenajare a 

curții, refacere canalizare, sistem drenaj, prelucrare și evacuare, preluare mă iertați și  

evacuarea apei pluviale, iluminat arhitectural, biserică și curte pentru Biserica Evangherică 

CA București din strada Luterană numărul 2, vă rog să votați. E vorba de proiectul numărul 

21. Domnul Oianu, doamna Porumb, proiectul 21. Domnul Oianu, doamna Porumb, proiectul 

numărul 21. 9 voturi pentru, 14 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost respins.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRĂRE A FOST RESPINS CU 9 VOTURI PENTRU, 14 

ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ 

 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 22 privind 

modificarea HCL numărul 57 din 2022 pentru aprobarea protocolului privind finanțarea și 

realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public între Sectorul 1 și Parohia 

Pitarmoșu, având ca obiect finanțarea de către sectorul 1 a cheltuielilor de investiții necesare 

la Parohia Pitarmușu, situată în strada Dionisie Lupu numărul 45. Vă rog să votați. Domnul 

Caraian, Domnul Ciungu, Doamna Halaț, Domnul Ned, Doamna Regalia, Doamna Miloș. Vă 

rog să votați proiectul numărul 22. 9 voturi pentru, 13 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost 

respins.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRĂRE A FOST RESPINS CU 9 VOTURI PENTRU, 13 

ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ 

 

Doamna Popa- Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 23 de pe Ordinea de Zi 

privind modificarea și completarea HCL numărul 365/2018 pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenți sub-programului de investiții modernizarea parcului de ascensoare 
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din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 

al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Vă rog să votați proiectul 

numărul 23, Domnul Șerban, Domnul Caraian, Domnul Ciungu, Domnul Chirvasă Domnul 

Podaru, Domnul Drăgușin da, vă rog să votați.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc. Mulțumesc doamna președinte. O secundă.. 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Domnul Caraian. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:... că am zis să nu vorbesc nimic, dar totuși n-am cum să nu 

subliniez un lucru. Tot aud chestia asta. Nu sunt obosit, vă dați seama de a discutat despre 

chestia asta. Dar eu am o singură întrebare pentru cetățenii Sectorului 1, pentru noi, pentru toată 

lumea, inclusiv doamna primar. Cum ajută doamna primar îmbunătățirea consumului de energie 

și eficientizarea energetică în Sectorul 1 când ea nu vine la ședințe de un an de zile? 

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Păi nu consumă energie. 

Domnul Adrian-Viorel Oian: Doamna primar cum sprijină  doamna primar aceste proiecte? 

Cum prezintă doamna primar Consiliului care reprezintă cetățenii Sectorului unu și implicit 

cetățenilor Sectorului 1 proiectele de îmbunătățile. Cum? Când ea nu mai participă la Consiliul 

de un an de zile? Câtă ipocrizie putem să mai ducem în chestia asta. Cum se poate să scrii într-

un proiect că ajuți, încerci să ajuți la îmbunătățirea energetică a consumului în Sectoru 1, când 

tu nu vii în consiliu de un an de zile să susții niciunul din proiectele tale.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Păi nu consumă energie.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu consumă energie. Câtă ipocrizie. Hai să fim serioși. 

Părerea mea e că doamnei primar nu-i pasă de nimic. Hai să fim serioși. Asta-i părerea mea. 

Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Mulțumesc imediat domnul Podaru, să anunț 

rezultatul votului, dar mi-a dispărut de aici, colegii de la tehnic. 10 voturi pentru, 14 abțineri. 

Proiectul a fost respins. Mulțumesc. Domnul  Podaru și trecem la votul pe...  

 

PROIECTUL DE HOTĂRĂRE A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU  

ȘI 14 ABȚINERI  

 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da, doamna președinte, sunt în asentimentul domnului Oianu, 

cred că este gluma se îngroașă și cred că este cazul ca doamna primar, din când în când, să ne 

mai viziteze, măcar așa din curtoazie și să ne spunem bună ziua, la mulți ani, sărbători fericite 

că până la urmă în afara primăriei, nu, nu suntem dușmani, nu stăm să ne urmărim sau să facem 

alte lucruri. Măcar discutăm ca oamenii civilizați. Am depășit de mult sfera normalului și din 

păcate nici în preajma sărbătorilor numai ne aflăm într-un spațiu firesc al prieteniei, al 

normalității. Mulțumesc mult.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Da mulțumesc după cum se poate observa, 

scaunul din stânga mea e gol de cel puțin de la începutul lunii octombrie. Trecem la proiectul 

numărul 24 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu strada Bucegi, numărul 22 

doamna Otilia.  

Doamna Otilia Sorete-Arbore: Ok. Da, comisia s-a întrunit astăzi pentru repunerea pe 

Ordinea de Zi a proiectului Bucegi 22. Doamna arhitect, care a fost la ședința trecută, a venit și 

a avut posibilitatea să își prezinte întreg istoricul acestui proiect. Pot să anunț că într-adevăr 

voturile s-au schimbat. Avem de data aceasta 2 voturi pentru, 3 abțineri și avizul este în 
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continuare negativ. Pe abținere, pentru că am considerat că este e, terenul este foarte mic pentru 

asemenea construcție. Pentru pentru construire este foarte, foarte, foarte mic, rezultă niște spații 

insalubre. Nu știm dacă parterul va fi construit sau nu va fi construit. Sunt niște. Este o discuție 

la mijloc și am preferat să rămânem să ne păstrăm votul pe abținere și avizul nefavorabil.  

Doamna Daniela Popa- Președinte de ședință: Da. Deci pentru Bucegi 22 avizul e 

nefavorabil.  

Doamna Otilia Sorete-Arbore: Cu 2 voturi pentru și 3 abțineri. Da. Din 2018 care e tot 

schimbat.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Aici doresc să completez că pentru acest proiect am 

solicitat dosarul, am verificat conținutul dosarului și nu este conform cu ceea ce ni s-a 

comunicat nouă că va fi pentru suprafața de la parter. Acolo în dosar există parterul amenajat 

cu tot ce înseamnă cu ziduri cu funcțiune, altă funcțiune decât cel care este declarată pentru 

PUD. Deci din acest punct de vedere există opțiunea proprietarului de a modifica planurile 

arhitecturale din cadrul dosarului care se află la Primărie cu realitatea pe care a solicitat-o și cu 

parametrii legali pe care îi are și va obține un vot pozitiv. Mulțumesc.   

Doamna Otilia Sorete-Arbore: Deocamdată avem abțineri. 

Doamna Ruxandra Eugenia-Regalia: Am am o rugăminte, pot s-o spun da. Astăzi comisia 

de negociere pentru închirierea spațiului în care își desfășoară activitatea Creșa Zebra Zoo s-a 

întrunit și am constatat o eroare în Hotărârea de Consiliu Local și de aceea vă cer permisiunea, 

ținând cont că începând cu 1 ianuarie trebuie să curgă contractul de închiriere și toate cele, 

astăzi să-l să re-analizăm și să și să modificăm Hotărârea de Consiliu local privind închirierea. 

Este vorba de spațiu, spunem direct. Doamna care a întocmit documentele a luat în considerare 

decât parterul, a uitat etajul și atunci e o diferență de spațiu.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Deci ce comisii trebuie? 

Doamna Ruxandra Eugenia-Regalia: Comisia de învățământ.. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Comisia de învățământ să o convocați, juridică 

și de buget C1, C4 și ...  

Doamna Ruxandra Eugenia-Regalia: E Dan și cu mine. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Și online se poate, doar să convocați comisiile.  

Doamna Ruxandra Eugenia: Da, bine.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Dacă ne auziți, doamna... 

Doamna Ruxandra Eugenia-Regalia: Domnul Podaru... 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnul Podaru, doamna Raluca.. 

Doamna Ruxandra Eugenia-Regalia: Trebuie să reluăm. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Haliț și domnul... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Comisia în comisia de învățământ să reluăm discutarea 

proiectului cu închirierea spațiului de la Zebra  Zoo...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Și domnul Dinu să convocați comisiile acum 

ca să putem să discutăm și să votăm de fapt și proiectul cu grădinița Zebra Zoo. 

Doamna Ruxandra Eugenia-Regalia: Închirierea de la Zebra Zoo doamna viceprimar.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Ceea ce s-a întâmplat a fost 

următorul lucru, din eroare, din eroare, suprafața avută în vedere prin hotărârea inițială a vizat 

doar propunerea de închiriere a parterului imobilului. Acum înțeleg că în cadrul discuției  în 

cadrul comisiei are și faptul că acea grădiniță are o suprafață de acea clădire are o suprafață mai 
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mare, motiv pentru care colegii de la administrativ au elaborat un Proiect de Hotărâre de 

modificare a hotărârii inițiale cu modificare a spațiilor. Într-o jumătate de oră sunt gata și 

rapoartele compartimentelor de specialitate. Deci dacă îl îl introduceți în dezbatere în cadrul 

comisiilor poate fi discutat astăzi pentru că contractul de închiriere se propune a fi încheiat cu 

data de 1 ianuarie.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Se poate și din online. Vă rog, haideți să 

terminăm cu PUDul pe Bucegi 22. Domnul Podaru, doamna doamna Raluca Haliț, să ne 

anunțați pe grup, vă rog și cine mai e? Atât domnul Podaru, să anunțați pe grup comisia. Haideți 

să terminăm cu votul. Cine mai e ? Domnul Drăgușin nu e în sală, nici domnul Chirvasă, nici… 

o să opresc votul. 

Doamna Ruxandra Eugenia-Regalia: Da să ne...  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Avem 4 voturi pentru și 17 abțineri. Proiectul 

a fost respins.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRĂRE A FOST RESPINS CU 4 VOTURI PENTRU  

ȘI 17 ABȚINERI  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Trecem la proiectul 25 privind aprobare PUD 

Strada Gheorghe Ionescu Sisești, 222 A.  Vă rog să, doamna... 

Doamna Otilia SoreteArbore: Planul urbanistic de detaliu Gheorghe Ionescu Sisești  222 A, 

comisia a cerut un punct de vedere și domnul viceprimar la fel un punct de vedere de la PMB 

cu privire la drumul de acces. Având în vedere, conform răspunsului, nu există prevăzută nici 

o investiție pentru drumul de acest pe acest teren. Comisia are 5 abțineri, 0 voturi pentru și 0 

împotrivă, cu aviz negativ. Nu are acces pe teren, nu există. 

Domnul OliverLeon Păiuși: E o suprapunere... 

Doamna Otilia SoreteArbore: Este PUZ-ul ăla care e PUZ-ul de spital și nu există nici o 

niciun demers în acest sens în viitorul apropiat.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință:Vot vă rog, 25 da. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: De menționat în continuare că pentru acest punct Ghită și 

nota primită de biroul de urbanism de la Primăria Generală a Capitalei unde de la Direcția de 

Patrimoniu, răspunsul este ca să fiu politicos-ambiguu, se întinde pe vreo 4 pagini, dar nu dă o 

o rezolvare clară pentru toate situațiile de acest gen. Vă mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vot vă rog.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Mulțumesc. 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vot vă rog. Domnul Podaru, doamna Porumb, 

domnul Ciungu.  

Doamna Otilia SoreteArbore: Fratele lui.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnul Oianu.  

Doamna Otilia SoreteArbore: Nu a picat e în favoarea...   

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Auziți domnul Oianu, nu votați întâi? Ce nu e 

bine? Vă rog să votați. Domnul Ciungu,  domnul Oianu, domnul Nicolaescu.  

Doamna Otilia SoreteArbore: A zis că nu are încredere în comisie și nu mai votează PUD-

urile. Andrei Nicolescu a zis că nu mai are încredere în comisie. Doamna președinte, putem să 

continuăm? 
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Votul. Avem 3 voturi pentru, 17 abțineri. 

Proiectul a fost respins.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRĂRE A FOST RESPINS CU 3 VOTURI PENTRU  

ȘI 17 ABȚINERI  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 26 PUD 

Gheorghe Ionescu-Sisești 222.   

Doamna Otilia SoreteArbore: Pentru eficiență următoarele 4 PUD-uri, respectiv Gheorghe 

Ionescu Sisești 222,  Muntele Găina numărul 46, Sergiu Dumitru 13-15,  și Aviator Romeo 

Popescu 44 A au aviz pozitiv din partea comisiei. Patru. Patru proiecte, aviz pozitiv.  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Domnul Ciungu, domnul Dinu, doamna Haliț, 

domnul Drăgușin haideți să votați. Domnul Ciungu,  doamna Haliț, dacă mă auziți, să votați 

din online să opresc votul. O să opresc votul. Avem 19 voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a 

fost aprobat.  

 

HOTĂRĂREA A APROBATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Trecem la proiectul nr. 27 e vorba de PUD 

Strada Drumul Muntele Găina, numărul 46. Ați zis că are aviz favorabil.  

Doamna Otilia SoreteArbore: Da.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Deci 27 Muntele Găina cu aviz favorabil de la 

comisia de urbanism. Vă rog să votați domnu Oianu, domnul, cine mai e domnul Dinu, doamna 

Haliț, domnul Oianu, mai sunteți măi, opresc, o să opresc votul.  19 voturi pentru. Proiectul a 

fost aprobat. 

 

HOTĂRĂREA A APROBATĂ CU 19 VOTURI PENTRU  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Următorul proiect, nr. 28, e vorba de PUD 

Strada Sergiu Dumitru numărul 13-15 care are aviz favorabil de la comisia de urbanism. 

Proiectul numărul 28,  doamna Câșvean, domnul Ciungu, doamna Regalia, domnul Podaru, 

doamna Porum, doamna Haliț, domnul Podaru și doamna Porumb haideți, vă rog să votați.  Da 

nu mai sunt prezenți. Domnul Podaru votați, doamna Porumb, domnul, cine  mai e Gheorghe, 

doamna Haliț dacă ne auziți. Câți au votat? O să opresc votul. 16 voturi pentru și un vot 

împotrivă. Proiectul a fost aprobat.  

 

HOTĂRĂREA A APROBATĂ CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Proiectul numărul 29 aprobare PUD Strada 

Romeo Popescu, numărul 44 A cu aviz favorabil de la comisia de urbanism. Deci avem acum 

proiectul numărul 29 Romeo Popescu 44 A cu aviz favorabil. Vă rog să votați. Domnu Jurubiță, 

doamna Cășvean, Tudose, Oianu. O să opresc votul. 17 voturi pentru proiectul a fost aprobat.  
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HOTĂRĂREA A APROBATĂ CU 17 VOTURI PENTRU  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 30 privind 

aprobare PUD strada Gheorghe Ionescu-Sisești, numărul 224-246 mă iertați, 244-246.  

Doamna Otilia SoreteArbore: Comisia a considerat acest PUD inoportun, pentru că este un 

front de blocuri cu o înălțime de P+5 retras, 6 retras, care acoperă un front de locuințe 

individuale. Votul comisiei este este de 5 abțineri. Deci aviz nefavorabil.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vă rog să votați proiectul numărul 30 care are 

aviz nefavorabil de la comisia de urbanism. Haideți, mai avem 4 PUD-uri de votat și 2 proiecte 

suplimentare. Haideți, vă rog, doamna Iacob, domnul Ciungu, o să opresc votul. Din greșeală 

s-a votat 1 vot pentru, 17 abțineri. Proiectul a fost respins.  

 

PROIECTUL DE HOTĂRĂRE A FOST RESPINS CU 1 VOT PENTRU 

ȘI 17 ABȚINERI  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Trecem la proiectul numărul 31 privind 

aprobarea PUD Strada Buziași numărul 12.  

Doamna Otilia SoreteArbore: Tot ca să fim eficienți, până la final avem vot favorabil 5 voturi 

pentru pentru Planul Urbanistic Buziaș 12, planul  urbanistic Bulevardul Iancu de Hunedoara, 

40-42,  PUD Horia Măcelariu 6 A, strada Milcov 17.  Repet, 5 voturi pentru aviz favorabil din 

partea comisiei. Mulțumesc.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Mulțumim. Vă rog să votați 31 Buziaș numărul 

12 cu aviz favorabil. Vot vă rog. Domnull Jurubiță, Domnul Caraian, Doamna Cășvean, 

Domnul Ciungu, Doamna Halaț, Domnul Iordan. O să opresc votul, și 18 voturi pentru. 

Proiectul a fost aprobat.  

 

HOTĂRĂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Urmează nr. 32, planul urbanistic de detaliu 

pentru Bulevardul Iancu de Hunedoara numărul 40-42 cu aviz favorabil. Domnul Ciungu, 

Doamna Halaț, Domnul Ned. O să opresc votul. 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat.  

 

HOTĂRĂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Urmează nr. 33, plan urbanistic de detaliu din 

strada Horia Măcelariu numărul 6A cu aviz favorabil.  Vă rog să votați. Haideți, vă rog Domnul 

Podaru, Domnul Caraian, Domnul Ciungu, Doamna Halaț. Opresc votul. 20 de voturi pentru, 

proiectul a fost aprobat. 

 

HOTĂRĂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 DE VOTURI PENTRU  
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Și ultimul proiect privind PUD-urile. E vorba 

de strada Milcov numărul 17 cu aviz favorabil și îi rog pe colegii de la Tehnică, între timp, să 

introducă și cele 2 proiecte cu care am suplimentat Ordinea de Zi Grădinița Zebra Zoo și 

salarizarea personalului de la ADP. Nu le aveți ? OK. Și Caraimanul  domnul Păiuși? Și ce 

facem? Mai avem timp? Vă rog să votați Domnul Ciungu, Domnul Podaru. 20 de voturi pentru, 

proiectul a fost aprobat.  

 

HOTĂRĂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 DE VOTURI PENTRU  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: 2 minute să introducem și cele 2 proiecte 

suplimentare. Au fost introduse. Da, deci le pot supune aprobării?Avem așa proiectul k 2- 303 

privind modificarea HCL numărul 172 din 2022 pentru aprobarea constituirii comisiei de 

negociere și închiriere a imobilului din Calea Floreasca numărul 165, clădire în suprafață 

desfășurată de 77.65 metri pătrați în vederea desfășurării activității Grădiniței Steaua Creșa 

Zebra Zoo, pentru care avem avizele de la toate comisiile de specialitate.  

Domnul OliverLeon Păiuși: Nu, proiectul inițial avea 77 de metri. În total are 140 de metri, 

dar noi modificăm proiectul. Păi ăsta este proiectul pe care îl modificăm.  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Vă rog să votați.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Dați-mi voie. Unde e 

proiectul? Aduceți-mi  proiectul. Articolul 1 era formulat în sensul că parterul este descrisă 

clădirea care o se propune a fi închiriată, în sensul că parterul are 77,60  metri și etajul tot 77 

virgulă așa sună articolul 1 da și trebuie modificat și titlul, pentru că cel inițial 172/2022 descria 

deja clădirea sau suprafața care urmează a fi închiriată ca fiind având circa 99 de metri ori acest 

titlu va fi modificat și vom rămâne scurt la stabilirea comisiei de negociere a închirieri pentru 

imobilul din strada D. Și descriere a lui este în articolul…  

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: În articol da, da, vă rog să votați. Haideți și 

colegii din online. Cine mai e conectat în online. Vă rog să votați. 21 de voturi pentru, 

unanimitate. Proiectul a fost aprobat. 

 

HOTĂRĂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI PENTRU 

21 consilieri locali prezenți  

 

Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Și mai avem ultimul proiect de pe Ordinea de 

Zi proiectul privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcțiile contractuale 

din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare administrației din cadrul Administrației 

Domeniului Public Sector 1.  Vă rog să votați. E vorba de salarizarea ADP. Domnul Jurubiță, 

domnul Caraian, O să opresc votul. Avem 21 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 

 

HOTĂRĂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI PENTRU 

21 consilieri locali prezenți  
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Doamna Daniela Popa-Președinte de ședință: Și declar ședința închisă, vă mulțumesc. 

Crăciun fericit și sărbători fericite să ne vedem la anul. 
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