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       PROCES-VERBAL 

 privind lucrările şedinţei ordinare  

a Consiliului Local al Sectorului 1  din data  de 13 aprilie 2022, ora 1500 

Nr. 13 din data de 20.05.2022 

 
 
 

Şedinţa a fost convocată de către doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand, Primarul 
Sectorului 1, prin Dispoziţia nr. 1393/07.04.2022, ţinând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. 
b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (1), art.134 alin. (1) lit. a) și art.135 din actul 
normativ mai sus-menționat, cu următorul proiect de Ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare digitalizării și transparenței la 
nivelul asociațiilor de proprietari înființate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al 
Municipiului Bucuresti și a Regulamentului de implementare a acestora (K2-364/2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

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

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

2. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente 
cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea 
termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 1 al Municipiului 
București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în cadrul 
Programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe la nivelul Sectorului 1 
al Municipiului București (K2-251/ 30.08.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
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3. Proiect de hotărâre modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
189/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în 
Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu 
modificări și completări (K2-053/10.03.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

4. Proiect de hotărâre 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 (K2-016/01.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local 
al Sectorului 1 nr. 37/25.02.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, 
numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 
1 (K2-017/01.02.2022)   

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 închirierea sălii de sport pentru antrenamente sportive din incinta 
Colegiului Național ,,Ion Neculce,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-

019/02.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   
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- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

7. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de gimnastică pentru activități sportive din incinta 
Școlii Gimnaziale ,,Geo Bogza,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-

020/02.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

8. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport pentru activități sportive din incinta 
Școlii Gimnaziale ,,Titu Maiorescu,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-

021/02.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

9. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport, pentru activități sportive din incinta 
Școlii Gimnaziale ,,Vasile Alecsandri,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului 
Sectorului 1 (K2-022/02.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
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- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  
10. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 

aproba schimbarea destinației unor spații situate la etajul 1 al imobilului situat în Str. Mureș 
nr.18-24, Sectorul 1, București, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul 
Multifuncțional), în vederea transmiterii acestora în administrarea Poliției Locale Sector 1 (K2-

025/05.02.2022) 

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); 
11. Proiect de hotărâre privind închirierea cantinei din incinta Școlii Gimnaziale ,,Titu 

Maiorescu,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-027/08.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

12. Proiect de hotărâre privind închirierea cantinei (bucătăriei) din incinta Colegiului Tehnic de 
Aeronautică ,,Henri Coanda,, din Sectorul 1, prin licitație publică, aflata în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-

030/08.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

13. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului din curtea școlii pentru activități sportive din 
incinta Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Titulescu,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului 
Sectorului 1 (K2-031/08.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
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- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private 
(C3); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  
14. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport pentru activități sportive din incinta 

Colegiului Tehnic de Aeronautică ,,Henri Coandă,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata 
în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului 
Sectorului 1 (K2-032/08.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

 
15. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport pentru activități sportive din incinta 

Școlii Gimnaziale nr. 178 din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-

033/08.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

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

tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare și refuncționalizare a imobilului 
situat în Bd.Apicultorilor nr. 1, Sector 1, în vederea utilizării acestuia ca unitate de învățământ 
(Școala Gimnazială nr. 6)  (K2-038/10.02.2022) 

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);  
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17. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București 
acceptarea Ofertei de donație cu sarcini autentificată sub nr. 160/01.02.2022 privind imobilul 
identificat cu IE 208505 în suprafață de 3.933 mp și transmiterea acestuia în administrarea 
Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea realizării unei creșe cu toate utilitățile și 
anexele necesare (K2-039/14.02.2022) 

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); 
18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 215/09.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici 
aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana 
Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș, 
Sectorul 1, București (K2-041/16.02.2022) 

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); 
 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 1 nr. 137/ 29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți 
obiectivului de investiții: ,,Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, 
Liceul Tehnic MEDIA, strada Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”, cu modificările și 
completările ulterioare (K2-050/04.03.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
 

20. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 
București în vederea transmiterii în folosință gratuită a imobilului situat în strada General 
Berthelot nr. 20, aparținând Școlii Gimnaziale nr. 10 către Liceul Dimitrie Paciurea, în vederea 
derulării activităților de învățământ (K2-061/29.03.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  
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21. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului pentru două automate din incinta Colegiului 
Tehnic Mecanic Grivița din  Sectorul 1,  prin licitație publică, aflata în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1(K2-

028/08.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

 
22. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului pentru un bufet din incinta Școlii Gimnaziale  

,,Geo Bogza,, din  Sectorul 1  prin licitație publică, aflata în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1(K2-029/08.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

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

aproba schimbarea destinației unor spații situate la parterul imobilului din str. Piața Amzei nr. 
13, Sectorul 1, București (K2-035/09.02.2022) 

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); 

24. Proiect de hotărâre prin care se aprobă încheierea ”Acordului de cooperare al Municipiului 
București și Comuna Stăuceni, Municipiul Chișinău din Republica Moldova” (K2-

062/29.03.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor (C4) 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor  de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile 
financiare, inclusiv anexele la acestea,  la data de 31 decembrie 2021 (K2-063/29.03.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor (C4) 

26. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte pentru verificarea  execuției 
bugetare a instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1: Administrația 
Domeniului Public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul 
Multifuncțional Caraiman, Poliția Locală, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția 
Mediului, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale, la sfârșitul trimestrului II al exercițiului 
bugetar 2021 (K2-230/03.08.2021) 

Inițiator – Grupul consilierilor locali ai Sectorului 1 Partidul Social Democrat 
Comisii:   
- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor (C4) 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)  B-dul Mircea 
Eliade nr. 113B, sector 1, București (K2-139/09.04.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
28. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cantonului 

nr.71-81,  sector 1, București (K2-303/18.10.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
29. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. 

Acumulatorului nr. 13A, sector 1, București (K2-304/18.10.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
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- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Oașului nr. 

55,  sector 1, București (K2-305/18.10.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Modestiei 

nr. 26, sector 1, București (K2-306/18.10.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Smaranda 

Brăescu nr. 46,  sector 1, București (K2-321/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua 

Străulești nr.2, sector 1, București (K2-322/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
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- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului 

nr.80, sector 1, București (K2-324/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

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

Ștefan nr.11, sector 1, București (K2-325/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Ion 

Mihalache nr.245A,  sector 1, București (K2-326/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos.București-

Târgoviște nr.19,  sector 1, București (K2-329/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
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- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amintirii nr. 

6,  sector 1, București (K2-330/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bilciurești 

nr. 7,  sector 1, București (K2-336/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Iancu 

de Hunedoara nr. 40-42, sector 1, București  (K2-013/27.01.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
Comisii:   
- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 
amenajarea teritoriului (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor (C4) 

41. DIVERSE 

D1. Adresa Asociațiilor de Proprietari Calea Griviței nr. 222, nr. 224, nr. 226 înregistrată 
la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 6154/03.02.2022, prin care solicită reabilitarea 
lifturilor; 

D2. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al 
Municipiului București cu nr. 91/07.02.2022, cu referire la reducerea de taxe și impozite pentru 
revoluționarii de la 1989; 
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D3. Adresa Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 
Adopții, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 90/07.02.2022, cu referire 
la aplicare Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 

D4. Adresa CET GRIVITA, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 6708 
din 07.02.2022, referitoare la justificare solicitare majorare capital social; 

D5. Adresa CET GRIVITA, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 6705 
din 07.02.2022, prin care transmite informare referitor stadiu investiție modernizare; 

D6. Adresa Cabinet Avocat Gheorghe Vîlceanu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 
București cu nr. 7773 din 10.02.2022, prin care solicită introducerea pe ordinea de zi a sedinței 
ordinare a consiliului local PUD str. Cantonului nr. 71-81; 

D7. Adresa Companiei Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu 
nr. 8350 din 14.02.2022, transmite notificare blocare activități sortare; 

D8. Adresa Companiei Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu 
nr. 8656 din 15.02.2021, revenire adresă anterioară; 

D9. Adresa BEJ ACTA NON VERBA, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 
cu nr. 8501 din 15.02.2022, referitor executare silită; 

D10. Adresa Grădinița nr. 283, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 
10315 din 23.02.2022, referitor prelungire protocol CLS1-SOS Satele Copiilor Romania;   

D11. Adresa doamnei Poteraș Mihaela, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 
cu nr. 11839 din 02.03.2022, prin care solicită restricții parcare dube;   

D12. Adresele Detaco LTD, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 
11489, 11429 și 11501 din 01.03.2022, referitor la Compania Romprest. Adresele au același 
conținut; 

D13. Adresa BEJ Niculae George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu 
nr. 12870 din 08.03.2022, referitor la Compania Romprest; 

D14. Adresa de revenire nr. S.M./27.092/2021/P/22.02.2022 a Instituției Prefectului 
Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 156 din 
28.02.2022 cu privire la plângerea prealabila referitoare la Hotărârea nr. 215/09.11.2021 
privind constituirea unei comisii speciale  de analiză și verificare a situației patrimoniului 
Poliției Locale Sector 1; 

D15. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ cu nr. M1290/13582 
din 15.03.2022, referitor la cererea de chemare în judecată în dosarul nr. 429/299/2022, 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București – Secția A II-a Civilă; 

D16. Adresa Spitalului Universitar de Urgenta Elias, înregistrată la Sectorul 1 al 
Municipiului București cu nr. 12986 din 09.03.2022, prin care solicită transfer sume din 
bugetul local; 

D17. Adresa Biroului Prevenire Situații de Urgenta nr. 8090/2022, înregistrată la Sectorul 
1 al Municipiului București sub nr. 13855 din data de 14.03.2022, privind solicitarea 
Administrației Regionale Militare Cernăuți;  

D18. Adresa ISMB, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 14774 din 
17.03.2022, referitor la securitate incendiu scoli; 
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D19. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. M.S./3.981/P/04.03.2022, 
înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 193/14.03.2022 referitoare la 
stadiul procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului General al 
Sectorului 1; 

D20. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. M.S./3.406/P/08.03.2022, 
înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 186/14.03.2022 referitoare 
nerespectarea normelor de tehnică legislativă în cazul Hotărârilor Consiliului Local al 
Sectorului 1 nr. 26/07.02.2022 și 27/07.02.2022; 

D21. Adresa BEJ Acta Non Verba, înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București 
sub nr. 15626 din 22.03.2022, referitor la Compania Romprest; 

D22. Adresa BEJ Acta Non Verba, înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București 
sub nr. 16931 din 29.03.2022, referitor la Compania Romprest; 

D23. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. S.M./4586/P/21.03.2022, 
înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 225/28.03.2022, referitor la 
modificarea și completarea titlului și conținutului Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr. 220/04.12.2020; 

D24. Adresa dl. Dinu-Nicolae Gheorghe, consilier local, înregistrată la Sectorul 1 al 
Municipiului București sub nr.188/01.04.2022, prin care solicită raportul anual al Sectorului 
1; 

D25. Adresa BEJ Niculae George înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București sub 
nr. nr. 17778 din 01.04.2022, referitor Compania Romprest; 

D26. Adresa BEJ Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu 
nr. 18274 din 05.04.2022, referitor Compania Romprest; 

D27. Adresa Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., înregistrată la Sectorul 
1 al Municipiului București cu nr. 18125 din 04.04.2022, referitor la actualizare nivel chirie 
spațiu; 

D28. Adresa Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., înregistrată la Sectorul 
1 al Municipiului București cu nr. 18291 din 05.04.2022, referitor la contestație executare 
silită; 

D29. Adresele Scolii Gimnaziale nr. 178, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului 
București cu nr 18281 din 05.04.2022 si cu nr 18275 din 05.04.2022, cu referire la bazinul de 
înot.  

D30. Adresa PMB înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 18384 din 
05.04.2022 referitor la SC ECO SUD S.A. 

 

La deschiderea ședinței și-au înregistrat prezența în evidența ținută Secretarul General al 
Sectorului 1, doamna Lavinia Ionescu, 25 de consilieri locali, din 27 de consilieri locali în funcție.  
Ulterior și-au anunțat prezența domnul  Marian-Aurelian Bârgău, doamna Cătălina Cășvean, 
domnul Viorel-Daniel Chirvasă, domnul Marian-Aurelian Bârgău, domnul Geanin-Georgian 
Jurubiță, domnul Remus-Cătălin Șerban. La aprobarea ordinii de zi domnul Dinu-Nicolae 
Gheorghe a fost absent, ulterior și-a anunțat prezența în sala de ședință. A absentat doamna Otilia 
Sorete-Arbore. 
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          Potrivit prevederilor art. 134 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul  
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea Consiliului Local  s-a realizat 
în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1, respectiv de către Serviciul Tehnică 
Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuţii în acest sens, în data de 07.04.2022, invitaţia la 
şedinţă precizând data, ora şi locul desfăşurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin 
intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), a fost pusă la dispoziţia consilierilor locali 
documentația proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului 
document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 1393/07.04.2022, 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. 

În data de 12.04.2022, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii 
locali suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare convocată pentru data de 13.04.2022, precum 
și documentațiile aferente, fiind aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
instituţiei.  

 

Ordine de zi suplimentară: 

S1. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 
București de adoptare a unei hotărâri în vederea schimbării destinației  imobilului situat în str. 
Prometeu nr. 26, Sector 1, București, din sediu administrativ al Poliției Locale Sector 1 în imobil 
cu destinația de  locuințelor sociale (K2-065/08.04.2022) 

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) 
S2. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de 
emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere în vederea realizării 
lucrărilor de interes public local de reabilitare și modernizare a imobilului  având numărul cadastral 
222175 – C1, situat pe str. Feroviarilor 37B, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea 
Colegiul Tehnic ,,Mircea cel Bătrân” (K2-066/08.04.2022) 

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) 
S3. 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 str. General Berthelot nr. 56-58, Sector 1, București 
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în vederea păstrării destinației actuale a acestuia și anume, imobil de interes public, respectiv 
continuarea activității Liceului de artă ”Nicolae Tonitza” (K2-067/08.04.2022) 

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) 
S4. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele și pe seama 
Municipiului București, a imobilului situat în București, B-dul Ion Mihalache nr. 325A și 325B, 
Sector 1, având număr cadastral și carte funciară 267860,  în scopul amenajării unui loc de joacă 
și transmiterea acestuia în administrarea Sectorului 1 (K2-068/08.04.2022) 

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) 
S5. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele și pe seama 
Municipiului București, a imobilului situat în București, str. Căpâlna nr. 5, Sector 1, având număr 
cadastral și carte funciară 207014, în scopul amenajării unei parcări de reședință și transmiterea 
acestuia în administrarea Sectorului (K2-069/08.04.2022) 

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) 
 

S6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local 
al Sectorului 1 nr. 114/03.06.2021 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Local Sector 1 nr. 240/27.08.2020 privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, 
organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (K2-070/11.04.2022) 

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) 
 

S7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în 
parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin 



  

16/170 

 

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 str. Dionisie Lupu nr. 45, București, Sector 1 (K2-071/11.04.2022) 

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, învăţământ, sport, mass-media şi culte (C5) 

 

S8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Localal Sectorului 1 
nr.2/28.01.2021 privind desemnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a membrilor comisiei 
pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 1  
al Municipiului București (K2-072/12.04.2022) 

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) 
 

S10. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 
București pentru cooperarea  dintre  Sectorul 1 al Municipiului București și Administrația Străzilor 
București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare 
la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate 
pe rețeaua stradală principală din Sectorul 1 (K2-178/02.06.2021) 

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) 
 

S11. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții "Amenajare parcare subterană în zona străzii Banu Manta" 
aprobați prin HCL nr.173/2011 (K2-344/12.11.2021) 

Inițiator - Ramona Porumb, consilier local PNL al 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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S12. Proiect de hotărâre privind implementarea unui proiect pilot ”APĂ PURIFICATĂ 
PENTRU COPII”, în 2 unități de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Consiliului 
Local Sector 1  (K2-367/06.12.2021) 

Inițiator – Adrian-Viorel Oianu, consilier local PNL al 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, învăţământ, sport, mass-media şi culte (C5) 

 

S13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de 
bugetare participativă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București (K2-024/03.02.2022) 

Inițiator –grupul consilierilor locali PSD Sectorul 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) 
 

S14. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului educațional "Bugetare 
participativă - Decide pentru liceul tău!" în perioada martie - iunie 2022 (K2-034/09.02.2022) 

Inițiator –grupul consilierilor locali PSD Sectorul 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) 
 

S15. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”CĂSUȚA CU CĂRȚI” în parcurile 
aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin 
Administrația Domeniului Public Sector 1 (K2-040/15.02.2022) 

Inițiator – grupul consilierilor locali PNL Sectorul 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, învăţământ, sport, mass-media şi culte (C5) 

 

S16. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui serviciu social de 
tip centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii (cod 8899 CZ - F - I), denumit 
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Centrul Comunitar Odăi, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 1 (K2-044/23.02.2022) 

Inițiator –grupul consilierilor locali PSD Sectorul 1 al Municipiului București 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 
- Comisia de sănătate şi protecţie socială (C6) 

 

S17. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
pentru transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public 
Sector 1, a dreptului de administrare a terenului situat în str. Stoica Ludescu, nr. 80, Sector 1 (K2-

045/23.02.2022) 

Inițiator – Ramona Porumb, consilier local PNL al Sectorului 1 al Municipiului București 
 Comisii:   

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

S18. Proiect de hotărâre privind predarea de către Administrația Domeniului Public al Sectorului 
1, Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 
S.A. a 50 de amplasamente, în vederea construirii parcărilor rezidențiale pentru biciclete/trotinete, 
precum și a altor mijloace de transport alternativ” ”VELO PARKING” (K2-049/04.03.2022) 

Inițiator – Ramona Porumb și Dinu-Nicolae Gheorghe, consilieri locali PNL Sectorul 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) 
 

S19. Proiect de hotărâre privind predarea de către aparatul de specialitate al Primarului, prin 
structurile responsabile, către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de 
Interes Public-Privat Sector 1 S.A., în vederea ”Modernizării și eficientizării energetice pentru 
imobilul situat în Bulevardul Apicultorilor nr. 1, Sector 1, București (K2-051/04.03.2022) 

Inițiator – grupul consilierilor locali PNL Sectorul 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) 
 

S20. Proiect de hotărâre privind predarea de către Administrația Domeniului Public al Sectorului 
1, Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 
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S.A. a amplasamentului Parcului ”Ion I.C.Brătianu”, în vederea reabilitării și  modernizării (K2-

052/04.03.2022) 

Inițiator – grupul consilierilor locali PNL Sectorul 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) 
 

De asemenea, în timpul ședinței ordinea de zi suplimentară a fost suplimentată cu 
următorul proiect de hotărâre: 

S20. Proiect de hotărâre de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o 
perioadă de trei luni (K2-073/13.04.2022)  

 

 La ședință au participat consilierii locali, Primarul Sectorului 1 – doamna Clotilde-Marie-
Brigitte Armand, Secretarul General al Sectorului 1 – doamna Lavinia Ionescu, doamna Adriana 
Dan – director al Colegiului Tehnic Media, președinți și reprezentanți ai asociațiilor de proprietari 
din sectorul 1. 

 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Așteptăm ca Președintele 
Consiliului Local să intre în sală. Avem aici prezenți mai mulți președinți și administratori de 
blocuri. Vreau să vă informez… Vă rog mult să fiți un pic mai liniștiți! Pe proiectul de ordine de 
zi, Proiectul nr. 2… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bună ziua! Doamna Secretar, vă 
rog să facem prezența Consiliului Local! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Vă rog mult să nu mă 
întrerupeți! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Secretar, haideți să facem 
prezența, vă rog! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Primar… Deschid 
lucrările?... Îi rog pe domnii consilieri să ia loc și să facem prezența, să fie ședința… să începem 
să facem prezența… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Termin ce aveam de spus 
și imediat faceți prezența. Atunci proiectul 2 de hotărâre… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, așa o să vorbim 
cu toții în această sală. Suntem la ședința Consiliului Local. Este ora 15.21, a fost convocată la ora 
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15.00. Rog Secretarul General al Primăriei Sectorului 1 să facă prezența și să începem lucrările 
ședinței Consiliului Local. Vă mulțumesc. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Bun. Atunci proiectul 
despre reabilitarea blocurilor este nr. 2 pe ordinea de zi, da? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar… doamna 
Primar… 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Bine ați venit la 
ședința ordinară. O să rog domnii consilieri să ia loc în sală. Bine ați venit la ședința ordinară 
convocată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București prin Dispoziția nr. 1393/07.04.2022, 
cu respectarea procedurilor  legale și comunicarea către consilierii locali a materialelor de ședință 
prin intermediul serviciilor de poștă electronică și prin publicare pe site-ul instituției. În 
conformitate cu prevederile art.243 alin. (1) lit.j) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, am să efectuez acum apelul nominal al consilierilor locali, în ordine 
alfabetică, după cum urmează: domnul Bârgău Marian-Aurelian! Domnul Bârgău! 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Este pe drum!  

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

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Cășvean Cătălina! 

Doamna Cătălina Cășvean: Prezent! 

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

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent! 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Drăgușin Laurențiu! 

Domnul Laurențiu Drăgușin: Prezent! 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu Alina-
Cristina! 

Doamna Alina-Cristina Grigorescu: Prezent! 
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Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Halaț Iulia-Luminița!  

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Prezent! 

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

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț: Prezentă! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Iacob Oana! 

Doamna Oana Iacob: Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea! 

Domnul Florea Iordan: Prezent! 

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

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Prezent! 

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

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu: Prezentă! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Da, da… am auzit. Domnul 
Nicolaescu Andrei-Cristian! 

Domnul Andrei-Cristian Nicolescu: Prezent! 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Prezent! 

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

Domnul Alev-Burhan Ozata: Prezent! 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul 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: Prezentă! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona!  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Prezentă! 
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Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Regalia Ruxandra-
Eugenia! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Prezentă! 

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

Doamna Otilia Sorete-Arbore: - 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Prezent! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Prezent!  

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

Domnul Daniel Țîră: Prezent! 

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

Domnul Ned Vicol (online): Prezent! 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere prezența la 
apelul nominal a unui număr de 24 de consilieri din numărul total de 27 de consilieri locali în 
funcție constat îndeplinite prevederile art. 137 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la cvorumul necesar pentru 
desfășurarea  legală   a acestei ședințe ordinare. Având în vedere numărul  ședințelor, de patru, 
într-un interval de o săptămână, durata acestora și  complexitatea dezbaterilor și numărul redus de 
personal din cadrul Serviciului Secretariat, procesele-verbale ale ședințelor desfășurate în datele 
de 18 martie 2022, 28 martie 2022, 30 martie 2022 și 1 aprilie 2022 sunt încă în fază de elaborare, 
nu au fost finalizate și or să vă fie propuse spre aprobare într-o ședință următoare. Domnule 
Președinte,   vă predau lucrările acestei ședințe. Mulțumesc. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, bună ziua! Sunt și eu prezent. 

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

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Am consemnat și prezența 
dumneavoastră. Mulțumesc. 

Din acest moment sunt prezenți la lucrările ședinței 25 de consilieri locali (prin prezența 
domnul Dinu-Nicolae Gheorghe). 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bună ziua tuturor! Bună ziua 
invitaților la această ședință! Și cetățenilor, doamnei Primar, consilierilor! Astăzi avem un număr 
de 7 persoane care s-au înscris pentru a lua cuvântul în această ședință și, bineînțeles, am aflat și 
noi, Consiliul Local, astăzi, că instituția Primăriei a chemat președinți de asociații și alți 
reprezentanți ai asociațiilor de proprietari la această  ședință. N-am ce să mai spun, decât că din 
punctul nostru de vedere, aceasta este o presiune evidentă asupra votului Consiliului Local. 
Dezbaterile nu se pot avea neapărat… nu se pot purta într-un mod civilizat în felul acesta, doamna 
Primar. Dar vom discuta pe această temă, îi vom asculta pe cei care au venit și pe cei care s-au 
înscris la cuvânt. Desigur, cetățenii sunt aici să ne asculte, să ne vadă. Mi-aș fi dorit dacă i-ați 
chemat să le fi adus și suficiente scaune. Înțeleg că nu mai avem scaune în Primărie pentru dânșii, 
apropos. Având în vedere să principala problemă pentru toți cei care sunt aici este legată de 
reabilitare și câțiva pe partea de digitalizare cu asociațiile, iar din cei care s-au înscris la cuvânt o 
avem  și pe doamna director Adriana Dan de la Colegiul Tehnic Media pe o problemă separată, aș 
dori s-o ascultăm pe dânsa. Dânsa va fi foarte rapidă. Ne va spune un pic care este părerea dânsei 
despre unul dintre proiectele de pe ordinea de zi și după aceea intrăm în problematica pentru care 
ați venit aici și o să-i ascultăm și pe ceilalți 6 cetățeni. O rog pe doamna Dan să vină la microfon 
dacă este în sală. Sau dacă este afară v-aș ruga s-o chemăm. Știu că era aici pe hol. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule   Președinte,     
mi-ați evocat numele. Vreau și eu să le spun ”Bine ați venit!” tuturor președinților de asociații. Mi 
se pare un lucru bun faptul că în momentul în care se dezbate despre blocul lor să fie prezente 
aceste persoane, da, este vorba de blocurile în care aceste persoane locuiesc, de care se ocupă și 
mi se pare de fapt un lucru normal și de bun-simț ca președinții sau administratorii să fie prezenți 
în momentul în care consilierii locali hotărăsc soarta blocurilor în care locuiesc. Da, mulțumesc 
foarte mult, nu mi se pare o presiune, mi se pare un lucru normal și îmi pare rău pentru condițiile…. 
Eu nu știam că vor veni… credeam că vor veni o parte dintre voi. Sunt foarte recunoscătoare pentru 
faptul că toți vă simțiți implicați și, într-adevăr, îmi cer scuze pentru faptul că sala de consiliu este 
așa cum este de 100 și ceva de ani și nu este extensibilă. Dar va dura foarte puțin. Avem primele 
două puncte pe ordinea de zi. Eu spun că votul durează un minut pentru  că este un vot electronic, 
trebuie doar  fiecare președinte care vrea să ia cuvântul, să ia cuvântul, să spună pentru ce crede 
că este corect să fie votat acest proiect de hotărâre de consiliu local și apoi votul se face extrem de 
rapid. Eu cred că totul poate să se termine în 10 minute. Mulțumesc mult. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bun, mulțumim. De altfel, suntem 
aici la un an și jumătate după ce această administrație a preluat mandatul și ne găsim fix în același 
punct de atunci. Nu știu de ce nu s-a purtat această discuție între instituția Primarului și președinții 
de asociație chiar din prima săptămână. O s-o ascultăm pe doamna director Dan și revenim... 
Doamna director, dacă puteți să apăsați. 

Doamna Adriana Dan – director al Colegiului Tehnic Media: Bună ziua! Mulțumesc pentru 
invitație. Nu vreau să rețin lumea aici. Am venit foarte scurt să spun părerea și, de fapt, nevoia, 
Colegiului Tehnic Media. Suntem liceu cu profil tehnic, avem clase sportive pe handbal. Nevoia 
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noastră este, conform Hotărârii Consiliului de administrație și a Consiliului Profesoral, construirea 
unei săli de sport. Aceasta este nevoia noastră urgentă pentru colegiu. Din punct de vedere al… eu 
știu, al locuitorilor sectorului 1 cred că este super ok să fie o sală, un bazin olimpic în zonă, dar 
colegiul are nevoie de o sală de sport. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim frumos. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Doamna director, o să 
răspund precis la ce spuneți referitor la bazinul olimpic și referitor la sala de sport. Dar v-aș ruga 
foarte mult, reluăm discuția după ce am terminat discuția despre reabilitarea blocurilor, da?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Aici avem 85 de președinți. 
Vă rog mult, doamna director, rămâneți o jumătate de oră. O să vă răspund precis la solicitarea 
dumneavoastră, dar îl rog și pe domnul Președinte de Consiliu Local să amâne discuția despre 
Colegiul Tehnic Media ca să vorbim  despre subiectul de astăzi, reabilitarea blocurilor. Vă rog 
mult. 

Doamna Adriana Dan – director al Colegiului Tehnic Media: Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Dragi concetățeni, avem undeva 
la 50 și ceva de subiecte pe ordinea de zi astăzi. Domnul Tudose, dacă aveți o întrebare… Doamna 
director, puteți să rămâneți să puneți căștile… Domnul Tudose!  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, eu am două interpelări… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna director, o secundă! 
Doamna director… putem să-i spunem, că nu se aude?!? Doamna director… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, lăsați-o pe doamna director. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Nu, că sunt colegi care vor să pună 
întrebări. Dacă se poate, vă rog de la Secretariat, să o chemăm pe doamna director înapoi în sală. 
Vă rog, domnule Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Către asociațiile de proprietari. Am rugămintea, două 
secunde… vă atrag atenția că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Ați fost informați de către 
doamna Primar, mi-a comunicat chiar unul dintre dumneavoastră aici, pe hol, că acest Consiliu 
dorește să impună acea taxă de 10% către asociațiile de proprietari.  Țin să se consemneze: sunt 
unul dintre cei mai vechi consilieri. Sunt la al treilea mandat. Până acum reabilitările în sectorul 1, 
începute în mandatul primarului Andrei Chiliman s-au făcut gratuit către asociațiile de proprietari.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Nu, vorbiți la microfon. Se aude. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, nu… vorbesc și cu microfon ca să se și consemneze. Ca 
să fie foarte simplu. Noi suntem aici reprezentanții dumneavoastră în Consiliu. Am rugămintea, 
sunteți o grămadă din președinții de asociație, faceți un tabel nominal cu asociația pe care o 
reprezentați fiecare și scrieți pe acel tabel care dintre dumneavoastră sunteți de acord să plătiți 
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10%, o secundă… care sunteți de acord să plătiți 10% pentru reabilitare, față de ceilalți care au 
primit, și vorbim de circa… n-am ce să fac, ăsta este sistemul. Încerc să vorbesc cât  pot de tare ca 
să mă auziți… 80% din blocurile din sectorul 1, nu 80, 90% din blocurile din sectorul 1 s-au 
reabilitat gratis. Dumneavoastră vi se cere să plătiți. Sunteți de acord să plătiți sau nu? 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Deci… ascultați-mă… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți să ne ascultăm reciproc. 
O să-l rog pe domnul Tudose să continue. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am să vă cer atenția două secunde. Vi se pune la dispoziție 
de către Registratură, de către Secretariat o hârtie. Vă treceți nominal asociația pe care o 
reprezentați și numele dumneavoastră, cu da sau nu, dacă sunteți de acord ca să plătiți reabilitarea 
sau nu. Noi vom vota în funcție de votul dumneavoastră. Dacă majoritatea dintre dumneavoastră 
sunteți de acord să plătiți, ok, suntem trimișii dumneavoastră și așa vom vota. Dacă dumneavoastră 
veți spune că nu sunteți de acord, nu cum spune doamna Primar că noi hotărâm, dacă 
dumneavoastră veți spune că nu sunteți de acord să plătiți, noi vom respinge acest proiect și veți 
primi reabilitarea gratuit. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok. Mulțumim. V-aș ruga un 
lucru. Haideți să nu șâșâim cetățenii, doamna Primar. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnule Oianu, e bine să se 
înregistreze. O să aveți dumneavoastră cuvântul acum. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Îmi cer scuze. Dacă renunțați 
la microfoane, s-ar putea să nu mai putem reda procesul-verbal în condiții de… așa cum sunteți 
obișnuiți să fie redat integral, tot conținutul dezbaterilor din ședință. Așa că rugămintea noastră 
este să continuați… și pentru că se și aude în online ce se dezbate și vorbim cu microfoanele 
deschise. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim, doamna Secretar. 
Domnul Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Există posibilitatea să vorbesc de aici și să se și înregistreze pe 
microfon? Domnii de la Tehnic… Da? Se aude bine, nu? Ca să ne putem auzi și în sală. Că a vorbit 
domnul Tudose, colegul nostru,  și nu s-a auzit nimic, n-ați înțeles nimic. Ați auzit un pic? Știu că 
dumneavoastră ați înțeles, că dumneavoastră știți deja ce trebuie să spuneți. Deci, să vă spun ceva. 
Sunteți două tabere. Aveți o tabără aici care vreți să plătiți 10% pentru reabilitare și aici aveți o 
tabără de administratori de bloc care nu vor să plătească… și președinți… și acolo… înțelegeți? 
Care nu vor să plătească. Acum, adevărul care este, ca să-l auziți de la mine și după care auziți și 
adevărul doamna Primar. Ea are adevărul ei. Ascultați adevărul ăsta de la noi, de aici, al meu… 
din gura mea, neaoș și care n-a spus niciodată altceva decât adevărul. Atenție! Putea să facă 
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reabilitarea anul ăsta, prin program PNRR, fără să plătiți nimic… Pentru că e  incompetență. Pentru 
că a pierdut timpul, sectorul 5 a avut timp, sectorul 1 n-a avut timp. Acum vă pune să plătiți, după 
ce vi s-a mărit întreținerea, de trei ori probabil la toată lumea, vă pune să mai plătiți 10% ca să-și 
facă reclamă pe Facebook pentru că altfel n-apucă să facă mare lucru. La anul poate să facă prin 
PNRR și nu vă costă nimic. Acum, dacă sunteți președinți și asociații de locatari care vă permiteți 
anul ăsta gaz, curent, totul scumpit, să mai plătiți 10%, sigur că da, bineînțeles, trebuie să vă 
înțelegeți între asociații, să veniți împreună, deciși toți. Altfel puteți să așteptați până la anul și la 
anul vi se face prin PNRR și nu plătiți nimic. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: E fals ce spuneți. Atunci 
domnii… 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Ăsta-i adevărul! Acum o ascultați pe doamna Primar cum își face 
reclama, pentru că nimic altceva nu se va întâmpla. Că ăsta-i  adevărul. Să-l auziți de la mine din 
gură, după care o ascultați pe doamna Primar. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Oianu. 
Doamna Primar a fost menționată. Drept la replică.  

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Dacă vreți să mă 
ascultați… Lăsați-mă… În primul rând, domnii președinți… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar… 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, aveți dreptul la 
replică. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: În primul rând… 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Domnule… 
domnule…da… domnule, vă rog frumos! 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, observ că v-ați 
adus anumite persoane care să vă facă campanie, dar nici pe dumneavoastră nu vă lasă să vorbiți. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Ok, vă rog mult… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Dragi cetățeni… 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: În primul rând…  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Dragi cetățeni… Haideți să 
ascultăm și dreptul la replică al Primarului! 
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Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: În primul rând, aici am 
propus un proiect legal, avizat de Direcția Juridică, un proiect legal, conform legii. Dacă un alt 
consilier dorea de un an și jumătate să propună un alt proiect, putea să facă asta. Orice consilier de 
aici poate să propună un proiect. Ei spun  că se poate fără 10%. Nu se poate. Și dacă se putea, ei 
puteau să depună un proiect. Nu au depus niciun proiect. Singurul proiect care a fost depus este 
proiectul propus de mine, cu aparatul și cu avizul juridic. Oamenii care nu au venituri, oamenii 
fără venituri nu plătesc 10%. Într-un bloc sunt câteva familii care vor plăti 10% și se plătește 10 
ani. Se plătește un timp. Toate finanțările din bani publici pentru reabilitare, prin lege, e o lege 
care spune exact, trebuie să fie 10% pentru familiile care au venituri la un anumit nivel. Pentru 
celelalte familii nu plătesc nimic. Ăsta este proiectul legal, propus de mine. Dacă un alt consilier 
are o altă viziune, poate el să depună un proiect. Nu au depus niciun proiect. Singurul proiect care 
nu a fost votat, nu a fost rejectat a fost propus de mine. Vă propun aici, din nou, să votați acest 
proiect legal și să mergem mai departe cu reabilitarea acestor blocuri. Asta propun acum. Dacă 
altcineva are o altă propunere, să depună un proiect. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O secundă, dragi colegi! Avem o 
listă pe ecran prin care o să trecem. Eu vreau să spun  următorul lucru: În administrația   liberală 
s-au reabilitat 575 de blocuri, dacă nu mă înșel și cred că numărul este corect. Și în administrația 
de după s-au mai reabilitat câteva. De altfel este acum o serie care este acum în reabilitare începută 
de atunci. Să spunem că noi n-am propus ceva este un pic absurd. De altfel, chiar doamna Primar 
a spus: de un an și jumătate dânsa este executivul. Primarul are o Primărie cu sute de angajați la 
dispoziție. Ba chiar peste mii, dacă punem și alte departamente din subordinea Primăriei. Deci 
putea să facă lucrul ăsta, cum v-am spus și eu, din prima săptămână putea să stea de vorbă cu 
dumneavoastră să facă aceste lucruri. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1:   Am propus proiectul de 
mult... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: La sectorul 5, da, se poate, prin 
PNRR. Dânșii au aplicat deja și li s-a confirmat. 10% acela va fi plătit prin PNRR, nu de către 
cetățeni. Noi, Partidul Național Liberal, dorim egalitate și echitate. Atât. Asta am fi dorit să vedem 
și la Primăria Sectorului 1. Dar cum bine au spus și domnul consilier Tudose și domnul consilier 
Oianu, din punctul acesta de vedere este o împărțire între asociații.  Unii doresc să plătească acel 
10% și au resurse în momentul de față, ceilalți nu. Atunci eu aș vedea o schimbare a proiectului 
acesta de către inițiator, exact cum doresc și asociațiile care pot să își permită să le includă pe 
acealea și să includă proiectul acelea și să facă PNRR pentru celelalte. Dacă se poate acest lucru. 
Dacă nu... exact. De-asta voiam să o întreb și pe doamna Secretar General dacă se poate acest 
lucru. Doamna Secretar... 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O secundă. Doamna Secretar! 
Întrebarea mea este dacă se poate pentru o parte din asociații... vă rog, o secundă, domnul meu, că 
nu ne înțelegem. 
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Doamna Lavinia Ionescu  - Secretarul General al Sectorului 1: Legiuitorul este foarte clar. 
Aici va trebui să-i dau dreptate doamnei Primar. Am avizat acest proiect, a fost în dezbatere 
publică. Legea obligă... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Deci se poate pentru toate 
asociațiile, nu doar pentru o parte... 

Doamna Lavinia Ionescu  - Secretarul General al Sectorului 1: În momentul ăsta, da. Și dacă 
nu mă înșel... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Nu, dar o parte chiar nu pot să 
participe. 

Doamna Lavinia Ionescu  - Secretarul General al Sectorului 1:... există chiar o măsură a Curții 
de Conturi în care, prin care la verificarea situațiilor privind reabilitarea anterioară s-a reținut ca 
măsură obligația de a face contracte cu co-plata  a 10% din valoarea lucrărilor de reabilitare și au 
constatat faptul că până acum, în mod eronat, nu s-a cerut acest... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: În mai toate primăriile din țară. 

Doamna Lavinia Ionescu  - Secretarul General al Sectorului 1: Deci eu vă spun că este măsură 
la sectorul 1, am văzut un control Curții de Conturi  în sensul că avem oligația să semnăm contracte 
cu co-plata făcută de  către asociații. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am înțeles. Exact. Care se putea 
face și prin PNRR propriu-zis. 

Doamna Lavinia Ionescu  - Secretarul General al Sectorului 1: Nu știu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bun. Avem o listă... dragi 
consilieri, o secundă! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Mă ieratați că intervin. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Regalia... 

Doamna Rux andra-Eugenia Regalia  (online): 10% știe cineva cât reprezintă? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Pentru fiecare bloc este diferit, vă 
dați seama. Nu știm care sunt costurile. Au crescut cu toate. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia  (online):  Dar ar trebui. Eu să zic că fac parte dintr-o 
asociație, dar trebuie să știu ce înseamnă acest cost. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: V-aș ruga... așa este, doamna 
Regalia. Dragi colegi, v-aș ruga să-i ascultăm pe cei care au venit și s-au înscris la cuvânt să-și 
spună punctul de vedere. După aceea avem o listă de colegi înscriși pe ecran, să pună și dânșii 
întrebări sau să discute subiectul. Deci, domnul Marius Ion! Este în sală domnul Marius Ion? 
Domnul Marius Ion, vă rog, poftiți la microfon! O secundă, vă rog! Domnul Marius Ion este cel 
care... 
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Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Da, sunt instituții paralele. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Da, sunt de acord. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Cu toții suntem de acord. Vă rog, 
domnul Ion! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Lăsați-mă să fac, ăsta este 
mesajul meu! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Tot faceți de un an și jumătate. 
Faceți circ și scandal. I-ați chemat și pe oamenii ăștia aici. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand – Primarul Sectorului 1: Exact. Să fie votat! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Deci, domnul Ion, dacă se poate 
să apăsați pe buton ca să vă dau cuvântul. Mulțumesc. 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: M-auziți? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Acum vă aud. Vă rugăm! 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Doamnelor și domnilor consilieri, am venit astăzi 
în fața dumneavoastră în calitate de președinte al Asociației de proprietari bloc Alexandrina 21.  
Asociația noastră s-a înscris în programul de reabilitare încă din 2019. Înțeleg că sunt asociații 
înscrise și din 2017 și de mai multă vreme. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Până în ziua de astăzi nu s-a demarat nimic, nici 
măcar partea de proiectare, de analiză de risc seismic etc. Blocul nostru a împlinit 50 de ani. Nu a 
beneficiat de reparații până acum, nu are izolație termică și au început să apară probleme și la 
hidroizolație. Jumătate din proprietari sunt pensionari, cu venituri modeste. Fără ajutorul Primăriei 
nu ar putea susține financiar anveloparea blocului. În schimb, cu proiectul depus nu ar trebui să 
plătească nimic. În ședințele anterioare și am auzit în sală, lumea a spus că sunt asociații care nu 
doresc această contribuție de 10%, deși chiar și cu această contribuție, economiile la încălzire sunt 
mai mari decât costul. Chiar dacă unele din asociații nu doresc acest proiect, ar trebui ca fiecare 
asociație poată să aleagă. Nu obligă nimeni pe nimeni. În absența acestui proiect, toate cele 80 de 
asociații sau 85, 87 câte sunt, sunt blocate. Orice ar vrea oamenii. Noi, în mod particular, ca 
asociație, suntem interesați să dăm drumul la proiect cât mai repede. Din cauza vechimii blocului 
și a problemelor cu hidroizolația care au început să devin presante. Chiar dacă la anul sau în viitor 
cadrul legislativ se schimbă, apar alte surse de finanțare, alte condiții legale, noi nu vrem să  mai 
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așteptăm. Noi suntem dispuși să începem acum proiectul și să contribuim cu cei 10%, în condițiile 
legii. În final vă îndemn să votați proiectul, să lăsați alegerea la latitudinea asociațiilor. Doar 
asociațiile si proprietarii pot hotărî în deplină cunoștință de cauză, în funcție de situațiile din fiecare 
bloc. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Nu e adevărat. Fiecare asociație... nu vine nimeni 
să mă blocheze... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O secundă. Domnul Ion... domnul 
Ion, ați încheiat? 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Am încheiat, vă mulțumesc. Dacă mai sunt 
întrebări din partea consilierilor pot răspunde. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Atunci domnul Oianu și doamna 
Haliț s-au înscris la întrebări pentru domnul Ion. Domnul Oianu, vă rog! Domnul Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu vă supărați, domnul... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Oianu, puteți să dați 
microfonul mai jos, să vă auzim! Mulțumim. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Să mă auziți. Așa. Bună ziua! Întrebare, că văd că știți foarte bine 
ce să facă toate asociațiile. Întrebare: Asociația care și-a făcut documentele pentru finanțare PNRR 
anul ăsta și a depus documentele la Primărie, iar Primăria n-a făcut formalitățile ca să se poată 
finanța prin PNRR, ce poate să facă asociația respectivă, că ea zice ”Eu ce caut aici?” Noi ne-am 
făcut singuri toată treaba, vrem prin PNRR să ne reabilităm blocul. Poate aveți dumneavoastră, 
fiind un băiat tânăr și văd că vorbiți în numele multor asociații, spuneți-ne dumneavoastră ce să 
facă asociația asta, de exemplu, care și-a depus documentele anul ăsta și ei se așteptau să primească 
finanțarea? 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Vă spun imediat.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Finanțare de reabilitare prin PNRR. 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Nu știu despre ce asociație vorbiți. Vă urăm 
succes. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Ne urează succes. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți să ne ascultăm unii pe alții!  

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Vă doresc din tot sufletul să reușiți proiectul. 
Noi așteptăm deja de trei ani. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Cum să reușească, dacă n-a depus doamna Primar de aici 
documentația pentru PNRR? Anul ăsta nu se poate PNRR. 
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Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Domnul Oianu, nici domnul Tudorache n-a făcut 
nimic, nici alții înainte. Nu s-a mișcat nimic până acum. Trebuie să deblocăm această situație. Noi 
nu mai putem aștepta. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Deci, îmi spuneți că doamna Primar nu s-a mișcat anul ăsta, dar 
e în regulă. 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar a propus acest proiect. 
Dumneavoastră ce-ați propus? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Noi nu trebuie să propunem. Doamna Primar propune. Ea e 
generatorul de proiecte. E esențial. Bugetul e la ea. 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Nu sunteți consilier local? De ce v-a ales lumea? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Dacă vreți să avem discuții așa, avem, dar vă pierdeți timpul. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți că... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Așteptați campania și porniți în campanie circul, nu de acum. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Ion... 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Eu nu vorbesc în numele altor asociații. Eu am 
venit  și v-am prezentat punctual situația asociației și v-am argumentat de ce este important să 
demarăm acum. Alte asociații sunt libere să aleagă ce vor. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Și eu v-am argumentat un alt caz, un exemplu la care 
dumneavoastră spuneți s-o scutim pe doamna Primar că n-a putut să facă anul ăsta. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți că nu ne înțelegem așa... 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Asta nu e problema mea. Eu am problema 
asociației mele. Nu pot eu să reprezint alte asociații. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Ion... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bineînțeles, și nici nu puteți să vorbiți în numele lor. 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Și nu am vorbit. Am vorbit în numele meu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Ion... 

Domnul Marius Ion – cetățean al Sectorului 1: Dacă și alții sunt de acord, mă bucur. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Încă o dată, legat de 
proiecte. PNL are proiectul care este astăzi în vigoare în baza căruia se fac proiectele, bineînțeles. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Nu vă supărați!... Nu vă supărați! 
Domnule... domnule, ne ascultați? Sau țipăm cu toții aici   că    n-are sens. Domnul Ion a terminat. 
Urmează domnul Iuri Belov... Dacă este domnul Iuri Belov în sală... Este domnul de la microfon, 
domnul Iuri Belov? 



  

32/170 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Sunteți domnul Iuri Belov? 

Domnul Gheorghe Bucur – cetățean al Sectorului 1: Mă numesc Bucur Gheorghe. Reprezint o 
asociație de proprietari, Biserica Amzei nr. 27. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am înțeles, dar nu v-ați înscris la 
cuvânt, domnul meu. Sunt alte persoane înaintea dumneavoastră. 

Domnul Gheorghe Bucur – cetățean al Sectorului 1: Vă rog frumos să nu ne suprapunem, să ne 
ascultăm unul pe celălalt. Așa nu vom face nimic. Intrăm doar într-un contradictoriu și nu vom 
rezolva absolut nimic. Datorită faptului că în anul 2018 am făcut acel dosar care s-a pus pentru 
reabilitarea clădirii, respectiv care înfățișează deosebita stradă care și învecinează totodată 
Ambasada Franței, cu certitudine știu că de ziua Franței, de cele mai multe ori, toate persoanele cu 
un nivel deosebit de frumos pot merge elegant și la simpozioanele care se emit din partea 
Ambasadei Franței. De ce acele clădiri referitor la  Mendeleev sau Biserica Amzei nu oferă 
posibilitatea să apară ca un lot deosebit ceea ce învecinează o ambasadă deosebită? Se numește, 
cam după mintea mea cred totuși ar fi deosebit de frumos să luăm în calcul că toate clădirile din 
zona centrală au foarte mari probleme. Acea clădire se apropie de 100 de ani, totuși am făcut o 
cerere în vederea reabilitării ei și aș fi de acord să plătesc eu, ca  persoană, ca  și proprietar, ca  
coproprietar cu ceilalți, cred că ceilalți vecini ai mei vor dori cu certitudine să plătească ceva pentru 
a vedea ceva. Faptul în sine că facem doar polemică că nu plătim, că s-a plătit, că nu s-a plătit, 
acesta nu este decât un război între partidele anterioare, ca și cele pierdute... sau plecate. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Gheorghe Bucur – cetățean al Sectorului 1: Nu, vă rog frumos, am foarte mare...  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Nu este vorba despre asta. 

Domnul Gheorghe Bucur – cetățean al Sectorului 1: ... vă rog frumos, haideți să fim oameni, 
înainte de toate putem să fim vulcanici sau să fim recalcitranți. Opriți-vă, am 54 de ani, am trăit 
epoca Ceaușescu, am dus greul în spate ca și dumneavoastră, ca și foarte multe persoane din sală. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Haideți să revenim la 
subiect! 

Domnul Gheorghe Bucur – cetățean al Sectorului 1: Am fost revoluționar. Nu beneficiez de 
drepturile acelea care sunt pe 341. Haideți să ne oprim odată. Putem face ceva pentru noi acum,  
pentru copiii noștri, pentru cei care vor veni după noi. Să ne oprim un pic. Nu mai trebuie să ne 
certăm. De fapt, suntem în săptămâna mare, suntem oameni, trăim în credința lui Dumnezeu și 
cred, din punctul meu de vedere ca și persoană, că trebuie să fim mai buni. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim frumos. 

Domnul Gheorghe Bucur – cetățean al Sectorului 1: Cu drag! Vă urez un Paște fericit și 
sărbători fericite pentru întreaga lume. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. 
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Domnul Gheorghe Bucur – cetățean al Sectorului 1: Cu drag. Mulțumesc foarte mult. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Iuri Belov?... nu este. 
Domnul Socrate Stănculescu! 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O secundă!... o secundă! Știu, 
domnul Socrate Stănculescu... S-a înscris și doamna la cuvânt. S-a înscris și doamna Adam 
Georgeta. Le vom asculta și pe dânsele. 

Domnul Octavian Brânzei – cetățean al Sectorului 1: Bună ziua. Mă numesc Octavian Brânzei. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Vă rog frumos, domnul Brânzei. 
Am o întrebare... deci domnul Belov nu este, domnul Socrate Stănculescu nu este. Domnul 
Răzvan-Claudiu Onișoru? Vă rog, dumneavoastră să poftiți la microfon. După aceea îl vom asculta 
și  pe domnul și pe doamna. Sunt deja înscrise două doamne înaintea dumneavoastră la microfon. 
Momentan este domnul Răzvan-Claudiu Onișoru. 

Domnul Octavian Brânzei – cetățean al Sectorului 1: N-am știut. Unde se fac aceste înscrieri? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Vă rog să poftiți la microfon. 
Trebuia să fie făcute cu 48 de ore înainte, la Secretariatul Primăriei Sectorului 1, conform 
Regulamentului de organizare al Consiliului Local. Din păcate Primarul nu ne-a înștiințat că veți 
veni, de aceea vă voi primi la cuvânt după ce se exprimă cei care au fost deja înscriși, conform 
Regulamentului. 

Domnul Octavian Brânzei – cetățean al Sectorului 1:  Vă mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumesc și eu. Domnul 
Onișoru! Vă rugăm! 

Domnul Razvan-Claudiu Onișoru: Bună ziua! Mă auziți? Bun. Deci eu sunt aici reprezentant al 
unei asociații de proprietari, în același timp ca delegat, Asociația de proprietari de la blocul nr. 
12B, de pe Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 66. Este exact blocul din intersecția Bulevardului 
Iancu de Hunedoara cu Calea Dorobanți. Exact în vad, pe colț. N-am înțeles niciodată de ce 
proiectul nostru cu reabilitarea a fost mai pasat și fiind în vad, pe colț, celelalte scări, care sunt una  
pe Dorobanți și cealaltă pe Iancu de Hunedoara, au fost reabilitate. Am observat pe site-ul primăriei 
că intră anul ăsta în proiectare. Discutând cu președintele asociației, am fi de acord și cu cei 10%, 
cu toate că normal, când e gratis, e gratis, dar cred că ar fi fair. Acum ar trebui să știm care ar fi 
costurile pentru un bloc cu 10 etaje. Cert este că, aici și nu vreau să politizez, dar ăsta este adevărul. 
O cerere din 2017, în vad, deci, domnilor, în vad la Perla, da, unde vin mașinile buluc, a rămas 
nereabilitat. Mi se pare absurd. Foarte absurd la ceea ce se întâmplă. Asta fiind spus, noi am fi de 
acord. Am văzut că și alte asociații de proprietari, eu vorbesc în numele unei singure asociații de 
proprietari, ar fi de acord cu 10%. Dacă noi vrem să facem, lăsați-ne, domnilor, să facem cu 10%. 
Discut acum și pentru proiectul de la punctul  3 de pe ordinea de zi? Cu CA-urile? Aveți cu CA-
urile în instituțiile de învățământ preuniversitar. Punctul 3. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Da, domnul s-a înscris la cuvânt 
pe tema aceasta.  

Domnul Razvan-Claudiu Onișoru: Eu aș vrea... mă întreb așa. Pe 14.02. Primăria a primit o 
adresă de la ISMB... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Inspectoratul pe București, da.... 

Domnul Razvan-Claudiu Onișoru:  Așa, prin care Primăria trebuia să desemneze, da, membrii 
în comisia de evaluare la concursurile de directori unde nu se ocupaseră pozițiile. Sesiunea fiind 
februarie-martie 2022. M-am înscris.  N-am reușit din partea Primăriei, am reușit din partea 
Federației Asociațiilor de Părinți, la Colegiul Național ”George Enescu”. Pot să vă spun sincer și 
cu mâna pe inimă că a fost un simulacru de examen. Deci jenant. Total jenant. Eu zic așa, dacă era 
Primăria, nu contează că era PNL, PSD, mai era un membru în plus. Așa ați lăsat la latitudinea 
școlilor care au avut membri supleanți  și și-au luat din Consiliul Profesoral. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Așa este. Dacă pot să vă explic ce 
s-a întâmplat... 

Domnul Razvan-Claudiu Onișoru: Și eu aș vrea să vă întreb așa: dumneavoastră știți că la 
Enescu se închiriază instrumentele muzicale? Știți treaba asta? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Suntem de acord cu 
dumneavoastră. Aveți cumva... nu vă supărați... 

Domnul Razvan-Claudiu Onișoru: Eu nu întreb Primarul, că am înțeles că ați avut discuții 
peste... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnule Onișoru, mă ascultați? 

Domnul Razvan-Claudiu Onișoru: O secundă! Dar stați un pic! Dar dumneavoastră ce sunteți 
aici, nu consilier local? L-ați pus pe ordinea de zi? Adresa a venit la Primar? Da, spuneți! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mă ascultați și vă explic. 

Domnul Razvan-Claudiu Onișoru: Da, spuneți! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: La ceea ce spuneți dumneavoastră 
este foarte simplu. Într-adevăr, ISMB a spus Primăriei și Consiliului Local să-și desemneze...  

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Putem să revenim la 
reabilitarea blocurilor?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok. Observați că se dorește 
schimbarea subiectului de către Primar, deoarece este în culpă. Inspectoratul a înștiințat. Primarul, 
în cursul acelor luni de zile, nu a venit cu proiectul în Consiliul Local pentru desemnarea acestor 
reprezentanți. De ce nu a venit? Nu cunoaștem. Astăzi, de altfel, avem peste 55 de proiecte amânate 
luni de zile, unele chiar peste un an de zile, deoarece în ultimile luni Primarul a venit cu un singur 
proiect pe ordinea de zi, de fiecare dată, în acele, țineți minte 10-11 ședințe, doar bugetul. Deși 
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putea să vină cu toate celelalte pentru că erau deja gata. Deci în consiliile... în concursurile pentru 
directori nu au fost reprezentanți ai Consiliului Local în acest an, deoarece Primarul care era obligat 
legal de ISMB nu a venit cu acest proiect pe ordinea de zi a Consiliului Local, drept urmare  noi 
n-am putut vota reprezentanți. Eu nu am știut acest lucru. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Ba, mai mult, mă iertați... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Deci Primarul nu a pus acest 
proiect pe ordinea de zi. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Eu am întrebat de trei ori cum facem să desemnăm pentru 
concursul  de directori. Este adevărat, doamna Secretar? 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Nu, nu... îmi cer scuze... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Regalia este consilier 
local, a fost și inspector școlar și poate să ne explice mai departe.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: E adevărat sau nu? Ultima dată v-am sunat după ce 
Inspectoratul Școlar a vorbit cu dumneavoastră și mi s-a spus că timpul este trecut, că nu s-a dorit 
proiectul de hotărâre. Și am zis, că am lăsat concursul conform metodologiei. Nu am fost noi 
nominalizați. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Vă rog, doamna Primar, să o 
ascultăm pe doamna consilier. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: ... nu a fost nicio problemă, metodologia prevedea, dacă 
nu, se găsește înlocuitor. Și s-a găsit în cadrul colectivul liceului.  

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Doamna consilier... 
doamna consilier, nu am trecut la altă problemă. Doamna consilier, vă rog mult, vom dezbate 
problema aceasta, după ce am rezolvat problema reabilitării blocurilor. Vă rog mult! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, opriți-vă din a da 
ordine Consiliului Local. Domnul Onișoru s-a înscris la cuvânt legal și dânsul s-a înscris cu două 
probleme: o discutam pe a doua pe care dânsul  a exprimat-o. Doamna Porumb dorește să vă pună 
o întrebare. Doamna Porumb! Doamna Viceprimar, vă rog! 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Așa este. Domnul Onișoru este a 
cincea persoană. Mai sunt două persoane după dânsul. Apropos dacă sunt în sală domnul Petru 
Stăncuț sau domnul Stelian Caramitru vor veni la microfon. Apăsați pe buton să... 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Bună ziua tuturor!  Ce pot să vă spun 
din ce am auzit până acum este că absolut fiecare persoană care a luat cuvântul are dreptate. Vă 
înțeleg pe de o parte pe cei care vreți să aveți blocul reabilitat și sunteți dispuși să contribuiți cu 
10%, dar pe de altă parte îi înțeleg și pe ceilalți care nu pot contribui din diverse motive cu 10%. 
Din păcate am ajuns în situația în care v-ați împărțit, fără voia dumneavoastră, în două tabere în 
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acest moment. Până acum, acest lucru nu s-a mai întâmplat pe proiectul reabilitării termice în 
sectorul 1. Da, este adevărat ce au spus colegii mei, chiar dacă poate nu ne convine să auzim acest 
lucru, că suntem singura primărie din București care nu a depus proiecte pe PNRR. Sectorul 6 a 
depus,  sectorul 4 a depus 32, sectorul 5 – 16, noi nu. De ce? La această întrebare din păcate 
doamna Primar trebuie să vă răspundă. Din păcate, din cauza acestui lucru, puteam evita în acest 
moment ca dumneavoastră și sunt sigură că și cei care doriți să plătiți 10% ați fi vrut, de fapt, să 
nu-i plătiți. Prin fondurile PNRR se pot acoperi acei 10% sau, dacă era nevoie, și de mai mult. Vă 
înțeleg că vă doriți acest lucru, suntem de acord cu dumneavoastră. În acest an sunt în execuție, 
vor fi în execuție undeva la aproximativ 50 de blocuri, dar ne pare rău, doamna Primar, cineva 
trebuie să dea o explicație de ce cetățenii sunt nevoiți să plătească, atunci când puteau să nu o facă. 
Și-i înțeleg pe toți, de la primul la ultimul, fiecare are dreptate. Unii vor, pot, e perfect. Dar ce 
facem cu ceilalți până la 87 de asociații care poate nu pot să plătească. Ce facem? De ce nu suntem 
echitabili? De ce nu e dreptate pentru toată lumea? De ce pentru unii am reabilitat gratuit și pe 
ceilalți îi punem să plătească, când toți plătesc aceleași taxe și impozite la sectorul 1? De ce 
Primăria nu a depus proiecte prin PNRR când toate primăriile din capitală au depus? Acest răspuns 
trebuie să-l dați cetățenilor care au venit astăzi, nu să ne spuneți nouă că n-am depus proiecte de 
consiliu local. Am depus proiecte pentru consiliul local. Peste jumătate de an au stat blocate în 
cabinetul dumneavoastră și cetățenii trebuie să știe acest lucru. Dacă le depunem ce faceți cu ele? 
Nu veniți cu ele în Consiliul Local. Nu mai dați vina pe Consiliul Local. Consiliul Local este 
autoritatea deliberativă, autoritate executivă sunteți dumneavoastră, Primarul, și aveți în subordine 
sute de oameni care pot face proiecte pentru cetățeni. Vi le aprobăm, dar faceți-le pentru cetățeni 
și în mod echitabil, astfel încât nu pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Unii plătesc, alții au 
gratuit. Găsiți soluții, astfel încât pentru toți să fie echitabil. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bun! Mulțumim. Doamna Primar, 
drept la replică. După aceea domnul Chirvasă! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Nu este adevărat că unii au 
dreptate și ceilalți au tot dreptate. Legea este una. Curtea de Conturi ne-a cerut să recuperăm 10% 
de la toți care au primit gratuit. Asta spune Curtea de Conturi la ora actuală. Avem decizia de la 
Curtea de Conturi. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Drăgușin, o secundă! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Am încercat să depun un 
proiect în care nu se cerea 10%. Legea nu mi-a permis. Nici Direcția Juridică, nici doamna Secretar 
General  care e aici, nici Banca Europeană de Investiții, nici ministerul, nici PNRR. Consilierii 
locali care astăzi vă spun  că se putea altfel nu spun adevărul. Puteau ei să depună un proiect dacă 
chiar așa credeau. Nu au depus niciun proiect. Legea.... Și în alte sectoare tot 10% se cere, numai 
că se amână în permanență când se plătesc acești 10%. Și încă o dată. Doar aproximativ jumătate 
din oameni ar plăti acești 10%, pentru că doar jumătate s-ar încadra în regulile pentru a plăti. Restul 
sunt sub veniturile care se cer. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O întrebare, doamna Primar. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Deci nu există nicio 
problemă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O întrebare. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Prin PNRR... vă rog mult... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar... doamna 
Primar... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Prin PNRR... doamna 
Viceprimar este de rea-credință și nu este bine informată. La ora actuală s-au semnat zeci de 
mandate ca să primim bani de la PNRR pentru proiectul ”Termoficare de la soare” prin care, prin 
acest proiect, sunt pompele de căldură și toate blocurile care implementează acest proiect, după 
reabilitarea termică pe care o s-o aveți, o să aibă energia gratuită. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: ... gratuită... 8 luni pe an. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Pentru a beneficia de acest 
proiect trebuie mai întâi să fiți reabilitați termic. Reabilitarea termică se face prin Banca Europeană 
de Investiții. Alt proiect nu a fost depus. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, vorbim despre 
un lucru, acum ați mers la altul. Tocmai de spunea...  

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Pentru că am o întrebare, doamna 
Primar. Doamna Primar... vorbim despre cu totul altceva. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Lăsați-o să vorbească! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, am o întrebare. 
Pentru acei 10% spuneți că parte nu vor plăti. Ce se întâmplă, pentru că asociația trebuie să 
plătească 10%, nu, pe tot blocul? Atunci cei care au un venit un pic mai ridicat, dânșii vor trebui 
să plătească mai mult ca să compenseze pentru ceilalți? Care este acolo procedura? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Nu, când se plătește 10% 
fiecare are o cotă de 10% și unii plătesc sau trebuie să plătească, în general se amână plata 10 ani, 
alții nu plătesc. Nu plătesc pentru ceilalți, nu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Păi stați un pic că n-ați răspuns la 
întrebare. 
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Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Totul este în lege. Este 
precizat foarte clar în lege. Pentru locuitorii care nu plătesc, comunitatea plătește, adică Consiliul 
Local cum ar fi, bugetul Consiliului Local. Atenție, aici este vorba de Banca Europeană de 
Investiții care și ea, conform legii, ne cere clar să avem această cofinanțare de 10% pentru 
persoane, pentru cetățenii care își permit acest lucru. Proiectul de lege... proiectul de hotărâre care 
este depus, este singurul legal posibil. Dacă un consilier local vă spune că se poate altfel nu spune 
adevărul și nici nu a venit cu un alt proiect. Dacă nu se votează astăzi, nu se va vota alt proiect. Va 
trebui să revenim ca să fie votat. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Se revine la următoarea ordine de 
zi cu un proiect modificat. Ok. Miile de blocuri reabilitate din București și faptul că celelalte 
sectoare au decis să amâne arată că se și poate. Doamna Porumb, drept la replică, revenim la 
domnul Chirvasă. Doamna Porumb, vă rog! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Vorbim de rea-credință. Nu, doamna 
Primar, nu vorbim de rea-credință, pentru că de când suntem aici am votat tot timpul proiectele 
care au fost pentru cetățenii sectorului 1. Eu, în comparație... 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Două secunde și vă și explic, că sunt 
acuzată de faptul că nu cunosc legea. Vă aduc la... 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Eu v-am ascultat pe dumneavoastră... 
eu v-am ascultat pe dumneavoastră... cu tot respectul, dacă nu ne ascultăm reciproc nu ajungem 
nicăieri. Deci suntem acuzați că nu cunoaștem legea și că nu am venit cu alte proiecte. Vă aduc 
astfel la cunoștință ce spune legea. Ordonanța de Urgență nr. 31/2022, da? ”Finanțarea 
activităților lucrărilor de intervenție pentru creșterea  performanței energetice a blocurilor de 
locuințe se poate asigura integral din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență”.   
N-o spun eu, doamna Primar, o spune o ordonanță de urgență. Pe asta ne bazăm când facem 
afirmația că dacă se dorea, Primăria Sectorului 1, în acest moment, nu ar fi obligat cetățenii 
sectorului 1 să plătească acei 10% și ar fi depus un proiect pe PNRR și ar fi luat banii de aici, nu 
din portofelul cetățenilor sectorului 1. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Chirvasă! Vă 
rog, domnul Chirvasă! 

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Doamna Primar, dragi colegi, avem o problemă locală mare, 
în față acum. După cum s-au mai rezolvat alte probleme de-a lungul timpului, nu ați fi de acord, 
doamna Primar, să facem o dezbatere publică, la care să participe toate asociațiile de proprietari și 
să spună că sunt sau nu sunt de acord și să vedem ce măsuri luăm în funcție de rezultatul la care  
iese această dezbatere publică? Să punem proiectul, domnule Viceprimar, în dezbatere publică și 
vedem ce spun asociațiile de proprietari. Mulțumesc. 
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Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: A fost în dezbatere publică 
acum un an. Niciun consilier local n-a depus un amendament. Niciun consilier local n-a depus un 
comentariu. Nu a făcut nimic. Singurul lucru pe care l-a făcut, nu a votat. A fost în dezbatere 
publică, conform legii. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Acum un an, vă aduc aminte că nu 
exista PNRR. De altfel, în acel an n-ați venit cu proiectul să fie votat sau să-l discutați, veniți cu el 
acum. Domnul Chirvasă! 

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Deci, doamna Primar, direct. Sunteți de acord cu o dezbatere 
publică? Participăm toți, vă garantăm, toți consilierii, pe acest proiect. Pentru că avem o problemă 
mare locală: cetățeanul are întotdeauna dreptate. Cum putem să luăm acum o hotărâre pe repede 
înainte, stimații cetățeni care sunt doar 50 din câți are sectorul, da? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Eu aș dori să știe toți 
președinții  de aici. De când sunt aici puteam să fac această reabilitare. Eu am chemat în instituție, 
am discutat, am resemnat mandatele, Consiliul Local care nu a depus absolut nicio variantă 
alternativă. Orice consilier are posibilitatea să depună un proiect. Nu au făcut asta. Acum ei cer să 
dezbatem din nou. Dezbatem din nou.  Nu știu ce au cu dumneavoastră. De ce nu vor ca 
dumneavoastră să vă reabilitați blocurile. Nu știu de ce. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: A fost în dezbatere publică. 
Domnul consilier, a fost... a fost.... 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Domnul consilier, 
dezbaterea a fost. N-ați depus nimic. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Oianu, o secundă! Vă rog 
frumos, o secundă. Este domnul Podaru acum. Întrebasem în paralel dacă domnul Petru Stăncuț și 
domnul Stelian Caramitru sunt aici. Dacă sunt aici să... nu sunt aici. Deci o să urmeze domnul 
Podaru, după aceea doamna care s-a înscris la cuvânt, după aceea doamna Adam Georgeta. Aș 
vrea în același timp să menționez că în sală, din ce observ, sunt la 35 de persoane. Nu știu dacă 
toate reprezintă câte o asociație sau mai multe persoane o asociație. Să zicem aproximativ la 30-
40%  din cei care sunt, că folosim un cuvânt nu neapărat bun, ”impactați” de această măsură sunt 
aici. Restul nu sunt și nu știm, de asemenea, care este punctul dumnealor de vedere. Domnul 
Podaru, vă rog! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Domnule Președinte, eu voi lua cuvântul după ce vorbește doamna 
de la microfon. Așteaptă de foarte mult timp. Vă rog frumos, dați-i dânsei  cuvântul! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Vă rog! Vă rog să mergeți la 
microfon, ca să se și audă, că altfel nu se aude. Și țineți și căștile ca să ne auziți. În fața 
microfonului, vă rog! 
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Cetățean al Sectorului 1: Am să fac o scurtă sinteză... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Vă rog, în fața microfonului pentru 
că nu vă auzim altfel. 

Cetățean al Sectorului 1: Aș vrea să fac o scurtă sinteză a ceea ce am înțeles eu și vă rog să nu 
mă întrerupeți pentru că voi fi foarte concretă. O recapitulare, vreau să zic. Avem o hotărâre a 
Consiliului Local care ne spune că Primăria va plăti cei 10% pe care trebuie să-i plătească 
asociațiile de proprietari. Corect? 

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

Cetățean al Sectorului 1: Astăzi este în vigoare această hotărâre. E corect? 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Rugați-o pe doamna Primar să vă asculte. Nu e ușor. 

Cetățean al Sectorului 1: Nu mă interesează doamna Primar. Doamna Primar este astăzi, mâine 
poate fi alt primar și așa mai departe. Noi vorbim aici de niște chestiuni care țin de principiu. Avem 
niște contracte de mandat semnate, în vigoare. Corect? 

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

Cetățean al Sectorului 1: De cât timp sunt aceste contracte semnate? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: De un an de zile. 

Cetățean al Sectorului 1: Indiferent cine reprezintă instituția, conducătorul instituției, edilul 
sectorului 1, are obligația să semneze obligațiile pe care Primăria și le-a asumat. Corect? 

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

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armandd - Primarul Sectorului 1: Dacă nu sunt legale, nu. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Păi să se facă proces în contencios, în ce vreți... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, vorbiți la 
microfon.  

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Banca Europeană de 
Investiții ne-a spus scris că dacă mandatul rămâne așa,  nu finanțează. Curtea de Conturi ne-a spus 
că aceste mandate sunt ilegale. Aparatul Primăriei nu este de acord să-și asume aceste mandate. 
Nu putem să mergem mai departe. Doamnă, vă rog... aici este domnul City Manager... 

Cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, vă înțeleg... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Bun.  Mulțumim. Haideți s-o 
ascultăm în continuare,,,   

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armandd - Primarul Sectorului 1: PNRR impune un maxim 
de 30 de blocuri și impune o cofinanțare mai mare. Atunci domnul consilier care vorbește nu știe 
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despre ce vorbește. Doamnă, mandatele semnate nu sunt legale. Și Banca Europeană de Investiții 
și Curtea de Conturi și ministerul ne-au spus că nu pot fi... 

Cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, de ce nu reziliați aceste contracte ilegale? Mai aveți 
puțin și ajungeți la jumătatea mandatului. Ați constatat că s-a făcut o ilegalitate, ce ați făcut în 
acest sens? 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Nimic... nimic. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1:  Am depus acest proiect. 
Doamnă, vă spun ceva. Dacă Consiliul Local nu votează o să se termine mandatul acesta și nu vor 
fi reabilitate  aceste blocuri. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Ba da, prin PNRR. 

Cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, sunt specialist în comunicare de 30 de ani. Stăpânesc 
foarte bine ce se întâmplă aici, astăzi, în această ședință de consiliu.  

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Nu cred că știți... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, vă rog să 
ascultăm cetățeanul. 

Cetățean al Sectorului 1: Dumneavoastră vreți să ne convingeți, pe bună dreptate, că  e spre 
binele nostru să achităm cei 10%. Să spunem că eu, noi toți suntem de acord. În fiecare imobil 
există un cetățean care se împotrivește. De ce? C-așa vrea el. Eu am un imobil al cărui președinte 
sunt din 2004, da? Am doi locatari cu care am vorbit, toată lumea are posibilități financiare și doi 
au spus: ”Pot să plătesc, dar nu vreau.”  Următoarea întrebare, vă rog să-mi răspundeți foarte clar: 
Ce se întâmplă cu un imobil dintr-o zonă protejată din care un locatar nu vrea? Mai pot semna 
ceilalți  locatari că sunt de acord cu 10%? Nu. 

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

Cetățean al Sectorului 1: Suntem în buricul târgului, în Piața Revoluției. Este rușinos pentru 
primarul celui mai important sector să aibă un imobil a cărui fațadă cade o dată pe lună și se oprește 
circulația pe Calea Victoriei, să vină pompierii să strângă cărămizile de pe fațadă? Că un locatar 
și un primar se opun să ia o decizie? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Corect! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Doamna președinte, eu am 
vorbit cu toți președinții care au venit aici, în sala asta... 

Cetățean al Sectorului 1: Nu există, doamnă, n-ați vorbit cu nimeni. Ați făcut o întâlnire. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1:  Dacă dumneavoastră... 
Putem să discutăm, putem să găsim o soluție. Soluția legală este ceea ce am propus eu și, în general, 
președinții sunt de acord. Faptul că există excepții... mereu vor fi excepții. O să găsim o soluție. 
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Cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, dumneavoastră nu puteți rezilia aceste contracte în 
vigoare fără acordul nostru. E corect? Dumneavoastră aveți nevoie de o nouă hotărâre ca să reziliați 
aceste contracte. Este corect? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: La microfon, vă rog, doamna 
Primar. 

Cetățean al Sectorului 1: Acești 10% sunt suportați printr-o hotărâre în vigoare. Oamenii ăștia 
nu înțeleg ce se întâmplă aici. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că vă folosiți de niște oameni 
care nu au citit hotărârea veche și nici proiectul nou. Ei asistă la această discuție fără să înțeleagă 
ce se  întâmplă. Nu vă puteți folosi de faptul că niște oameni, foarte ocupați, da, își pierd vremea 
pentru că dumneavoastră nu puteți să duceți la capăt o atribuție pe care o aveți prin mandatul care 
v-a fost încredințat la alegeri, doamnă! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact! Exact! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armandd - Primarul Sectorului 1: Doamnă, eu vă spun ceva. 
Legea este lege. Eu nu pot să duc la îndeplinire ceva împotriva Curții de Conturi... 

Cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, legea dintre părți este acest contract. Primăria a semnat 
un contract cu fiecare dintre aceste asociații. Acesta este legea pe care dumneavoastră trebuie s-o 
respectați, doamnă! Este foarte simplu. Nu mai complicați lucrurile. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Și apropos de acest raport. 
Celelalte primării au găsit soluția, după cum a spus și doamna Primar, de a amâna acele plăți. Aș 
vrea să spun un lucru. Primul lucru pe care l-a spus doamna Primar după o oră în care am început 
acest circ, din păcate, în sfârșit, a spus că putem să stăm de vorbă și să găsim o soluție, după ce a 
amenințat deja de două ori că dacă nu se votează astăzi, sigur nu se va mai vota nimic în tot 
mandatul, ei pe această temă. Dacă se stătea de vorbă și cu președinții de asociații, mă scuzați, și 
cu consilierii din timp, nu în mijlocul ședinței, de acum un an și ceva se găsea o soluție, bineînțeles, 
în care toți eram de acord, stăteam la masă împreună. Din păcate, eu îmi cer iertare că n-am venit 
să vă cunosc mai devreme. Într-adevăr, pe o bună parte dintre dumneavoastră acum vă văd pentru 
prima oară. Cu unii dintre dumneavoastră am mai discutat pe diferite teme și probleme, inclusiv 
pe aceasta, a reabilitării. V-aș ruga, domnul Podaru sau... dac-ați terminat... 

Cetățean al Sectorului 1: Nu am terminat. Aș vrea să vă spun că am luat legătura cu domnul 
avocat Piperea, căruia i-am propus să facem un proces toți, cine va vrea să participe, de aceea o 
spun public... 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Felicitări! 

Cetățean al Sectorului 1: ...Dumnealui vrea să ne reprezinte pentru că Primăria are obligația de 
a face, potrivit contractului pe care asociațiile îl au încheiat cu Primăria. Și atunci ne judecăm 
pentru că oricum hotărârea, în cazul în care va fi dată, pe mine personal mă interesează mai puțin 
majoritățile. 
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Cetățean al Sectorului 1: Eu sunt acreditată în Parlament de 20 de ani. Eu știu cum stă treaba cu 
majoritățile, da? Pe mine mă interesează concret, că avem o problemă pe care trebuie s-o rezolvăm. 
Aceasta nu este o mare problemă. Ea este artificial creată o mare problemă. Noi de fapt avem o 
hotărâre, avem contracte și se refuză aplicarea lor. Pur și simplu, la jumătatea mandatului, 
dumneavoastră ne cereți să renunțăm la o certitudine pentru o promisiune. Credeți-ne, ne insultați 
inteligența. V-am spus, aici sunt oameni care nu au cunoștințe juridice ca să citească o hotărâre de 
consiliu și ca să aprecieze dacă o propunere, ceea ce reprezintă o probabilitate, va fi vreodată...  va 
intra vreodată în vigoare și lucrurile vor sta bine pentru ei. Eu am încheiat. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. O secundă. Rog 
colegii de la Tehnic, merge online transmisia? Da? Mulțumim. Și comentariile să le deschideți, vă 
rog! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: (fără utilizarea sistemului 
de sonorizare) ... Consiliul Local trebuie să se înscrie în lege. Putem acum să hotărâm că dăm la 
fiecare locuitor niște lucruri ilegale. Nu se va întâmpla acest lucru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, pot să vă pun o 
întrebare? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: ... nu va merge mai departe. 
O hotărâre de Consiliu Local trebuie să fie legală. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Pot să vă pun o întrebare, doamna 
Primar? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: ... și   instituțiile statului 
ne-au obligat să modificăm această hotărâre de consiliu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, când ați aflat de 
la Banca Europeană de Investiții despre acest lucru? Puteți să ne spuneți? Ați spus un lucru: că 
Banca Europeană de Investiții v-a spus că nu mai poate finanța și așa mai departe. Când ați aflat 
acest lucru? La ce dată, doamna Primar? Vă rog, doamna Primar, nu domnul Administrator. 
Doamna Primar!... O secundă! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Domnule Președinte, pot să vorbesc? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Imediat, domnul Podaru! Doamna 
Primar, ne răspundeți la întrebare? Dumneavoastră, nu l-am întrebat pe domnul Administrator 
Public. Când ați aflat despre această...? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Eu n-am înțeles întrebarea 
dumneavoastră. Ceea ce spun este că și Banca Europeană de Investiții... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Când ați aflat de la Banca 
Europreană de Investiții că nu va mai finanța proiectul de anvelopare dacă nu modificați pentru 
acest 10%?... O altă întrebare pentru cei din sală. Dumneavoastră aflați cumva astăzi că Banca 
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Europeană de Investiții, la un an și jumătate după ce și-a luat mandatul acest primar, deci la un an 
și jumătate aflați cumva, astăzi de abia,   că Banca Europeană de Investiții nu mai finanțează? Vi 
s-a spus înainte? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Dar, domnule Președinte... 
domnule Președinte, dumneavoastră nu știți că vorbim despre acest proiect de un an? Că a fost în 
dezbatere publică acum un an? Dumneavoastră ce faceți aici? Adică... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, eu cred două 
lucruri... doamna Primar, răspundeți la întrebare sau nu? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: ... e o dezinformare cruntă 
tuturor. N-ați citit dumneavoastră rapoartele Curții de Conturi? Știți că sunteți obligat să le citiți? 
În raportul din 2020 scrie acest lucru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, eu v-am 
întrebat... Doamna Primar, repet întrebarea de consilier local. La ce dată ați aflat de la Banca 
Europeană de Investiții dumneavoastră, instituția Primarului, că nu vor mai finanța anveloparea 
blocurilor din sectorul 1 dacă nu modificați acest proiect, cu acest 10%? La ce dată, 
dumneavoastră...? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Deci, domnule Președinte, 
asta am aflat imediat după ce mi-am preluat mandatul.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Aveți o dată exactă? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Este primul lucru pe care 
mi l-a spus Banca Europeană de Investiții.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Deci, să zicem aproximativ 
noiembrie 2020. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Este una dintre primele 
vizite pe care le-am făcut la finanțator și mi-a spus clar acest lucru. Domnule Președinte, 
dumneavoastră nu cunoașteți subiectul. Sunteți aici ca să opuneți. Spuneți niște bazaconii cu 
PNRR, nu cunoașteți nici măcar subiectul. N-ați citit ghidul de implementare. Este aici domnul 
City Manager care cunoaște subiectul... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar... doamna 
Primar... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: PNRR nu exista acum un 
an când am redactat acest proiect și dumneavoastră vă ascundeți după niște pretexte cât mai frivol 
unul decât altul. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Doamna Primar, Viceprimarul 
Ramona Porumb a citit foarte clar ordonanța de urgență de anul trecut, conform căreia prin PNRR 
se pot finanța complet aceste... Bun. 
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Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Doamna Viceprimar, dacă 
citea, putea de mult să depună un proiect, ceea ce nu a făcut. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am înțeles, deci dumneavoastră 
nu vă ocupați să citiți PNRR-ul ca primar și-l lăsați pe Administratorul Public. Haideți să revenim. 
Deci, din noiembrie, Primarul... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Eu vă propun să trecem la 
vot! Cred că s-a auzit... Să ascultăm pe domnul... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, o secundă! Deci 
Primarul a  confirmat că din noiembrie 2020 știa de acest lucru. Întrebarea mea este următoarea: 
Președinții de asociații au fost chemați în noiembrie sau decembrie 2020 să li se spună acest lucru, 
având în vedere că dânșii aveau dosarele depuse? Nu. Când ați aflat de acest lucru? 

Răspuns din sală: Acum! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Acum. Deci acum. La un an și 
jumătate după, asociațiile află ceea ce Primarul știa din noiembrie 202, ceea ce Primarul nu a pus 
în practică a doua zi. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Domnule Președinte, toate 
asociațiile au fost invitate la Primărie. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Putea de atunci să vină să ne spună 
de acest proiect și să vorbească cu asociațiile...v-a lăsat un mesaj să veniți... v-a pus foaie în avizier, 
da? Cum v-a spus să veniți acum, putea și în noiembrie 2020, acum un an și jumătate să vă spună 
”Vedeți că avem problema asta. Vreau s-o rezolv și vreau să vă continuăm lucrările.” Ca să 
înțelegem totuși ce înseamnă și un pic de profesionalism  și un pic de comunicare deschisă cu 
cetățenii. Bun. Cum domnii Petru Stăncuț și Stelian Caramitru n-au confirmat că sunt aici, avem 
pe domnul Podaru care și-a dat cuvântul. Ascultăm  pe dânsul, după aceea mergem la doamna care 
este la microfon. Domnul Podaru, ne auziți? 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da... da.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Vă rog! Mai aproape de microfon. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Poftim? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mai aproape de microfon, vă rog! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Vreau totuși să se audă și în sală pentru că dacă vorbim foarte tare 
în microfon să se înregistreze, cetățenii nu mai aud. Deci noi nu putem să discriminăm pe nimeni. 
Deci dacă până acum s-a putut și a fost legal ca acești 10%  să nu fie plătiți de cetățeni, iar în 
contextul actual există acest PNRR care permite accesarea unor fonduri, deci cei 10% pe care 
cetățenii ar fi trebuit să-i plătească, să fie plătiți prin PNRR, este firesc să cerem modificarea 
acestui proiect de cea mai mare urgență. Trebuie înțeles faptul că Primarul are în subordinea sa 
aparatul de specialitate, consilierii nu au aparat de specialitate. Este firesc ca partea executivă, 
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adică Primarul, să se ocupe de aceste proiecte de anvergură și de fondurile europene, că doar n-o 
să aducem noi fonduri europene de acasă, da, și mai mult decât atât, deci de îndată să se rectifice 
acest HCL și să fie pentru perioada imediat următoare accesate fondurile  PNRR care, din câte am 
înțeles citind legea, se ridică undeva la un milliard de euro. Deci haideți să nu mai pierdem din nou 
bani europeni, este firesc și să nu punem oamenii să plătească sume în plus. Și așa gazul, lumina 
și toate celelalte lucruri s-au scumpit de zeci de ori. Este punctul meu de vedere pe care mi-l asum, 
iar ceea ce se întâmplă aici cu invitația dumneavoastră, doamnelor și domnilor,  nu aveți niciun fel 
de vină. Bineînțeles, nu este altceva decât încercarea unei lovituri de imagine și a unei presiuni a 
Primarului care trăiește într-o criză permanentă de doi ani de zile și generează tot felul de crize la 
nivelul sectorului 1, afectându-ne viața. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Vă rog! 

Cetățean al Sectorului 1: Da. Bună ziua! Vorbesc despre blocul Berthelot 84 din sectorul 1 care, 
ca și dumneavoastră, toți care sunteți aici în sală, ați făcut actele pe Legea 196/2018, adică 
reînscrierea pe această lege a asociației, v-ați zbătut să aduceți toți membrii să semneze, să fie de 
acord cu aceste hotărâri ale Primăriei. Am făcut acele contracte de mandat care sunt semnate, 
primul pierdut în 2017, cel semnat în 2018. De atunci suntem pe lista de proiectare a sectorului 1. 
N-am avansat niciun centimetru. De două luni de zile am făcut un nou set de documente trimise la 
secția de investiții, Departamentul de Investiții, Reabilitare Termică, Energii Alternative și avem 
toate documentele la zi. Toată  lumea din bloc vrea această reabilitare termică. Bineînțeles că nu 
s-a făcut, niciun centimetru n-au avansat. Habar nu avem. O lipsă totală de comunicare. Nu mai 
avem cu cine să discutăm. Telefonul este scos din priză și nu răspunde nimeni. Mutați la Piața 
Mureș, habar nu avem pe unde să ne ducem. De curând am mai făcut o adunare generală, am trimis 
din nou actele. Avem  deja număr de la Registratură din 11 aprilie, numărul 19496, prin PNRR, 
pentru că noi suntem niște elevi silitori. Venim la alegeri, semnăm documente, facem hotărâri, 
facem tot ce trebuie ca să profităm de acest PNRR. Unde este PNRR-ul? Noi am văzut ”valul 
renovării”, ”termoficare de la soare”… Eu sunt o ecologistă până în vârful unghiilor. Acele 
nemaipomenite și europene coșuri electronice în care vom sorta toate gunoaiele… toate gunoaiele 
noastre, nu ale Primăriei, ale noastre sunt, ale cetățenilor. Vreau să vă spun că eu am foarte mare 
încredere în acest… dacă s-a schimbat la Bruxelles sau se va schimba PNRR-ul pentru România, 
de ce nu s-ar schimba proiectul Băncii Europene de Investiții și să se cupleze cu acest PNRR? Noi 
avem toate documentele. Am scris acolo, cu valul renovării, cu parcajele care să aibă… cum se 
spune, dispozitiv de alimentare electrică, să facem panouri cu termoficare de la soare. Absolut tot 
am scris. Sunt la dumneavoastră cu aceste două proiecte. Până când vom mai aștepta dacă așteptăm 
din 2018? N-am avansat cu nimic. Aveți o proastă comunicare. Am găsit afișele lipite pe cutia de 
scrisori. Am venit pentru că eu chiar le-am luat în serios. Am atâta minte în cap, cum spunea 
doamna că are școală de comunicare, eu sunt ziaristă get-beget, știu ce înseamnă comunicarea și 
mai am încă pe cineva acolo care este ca și mine jurnalist. Am mobilizat oamenii, am făcut tot ce 
trebuie. Nu s-a mișcat un deget. Eu vreau să vă spun că asociațiile de proprietari, cunoașteți foarte 
bine, cum a spus cineva de aici, pot fi niște frâne. Tragem frâna. Un proprietar, zece proprietari, 
cum se întâmplă… vă dau un alt exemplu din sectorul 1, doamna Primar. Un bloc care este 
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monument istoric, proiectat de marele arhitect care a proiectat jumătate din București, Duiliu 
Marcu, blocul din Știrbei Vodă, care datorită acestor frâne care există de la asociațiile de 
proprietari și care nu fac nimic, stau și nu consolidează un bloc care este monument istoric. 
Dumneavoastră v-ați implicat în blocul Patria, implicați-vă și în blocul Știrbei Vodă 16, pentru că 
vor muri oameni acolo, într-un monument istoric. Dar să știți, această apatie nu ne caracterizează. 
Fiți oameni de acțiune! Avem bani europeni. Cine vreți să-i ia de acolo? Cine? Eu nu cred că 
suntem chiar atât de neputiincioși. Vă rog, treziți-vă din această discordie extraordinară care a 
intrat aici și în Primăria Sectorului 1, bineînțeles. Eu nu mai nimeresc ușile pe care să intru și nu 
știu cum să le mai deschid. Scriu pe mail, obțin număr de înregistrare și atât. Dar înseamnă oare 
că am făcut ceva pentru cetățeni? Să știți că oamenii din România sunt niște resurse extraordinare. 
Doamnă Vicepreședinte, sunteți atât de tânără! Păi puneți acolo osul și faceți proiecte. Chiar așa, 
eu cred… eu cred că puteți colabora. Chiar și cu cei cu care nu poți colabora până la urmă trebuie 
să colaborezi pentru binele cetățeanului. De ce credeți… Știți, atât vreau să vă mai spun… 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Haideți s-o ascultăm, vă rog! 

Cetățean al Sectorului 1: Vreau să vă spun ceva. Am scris odată… am scris ceva care m-a atins 
la suflet. Am iertat pe români pentru că au furat în Europa, pentru că sunt bădărani la volan, pentru 
multe, multe, multe, pentru faptul că s-au purtat extraordinar în criza umanitară ucraineană. Am 
zis ”Domnule, românii au inimă!” Și credeți-mă, minoritatea română din Ucraina nu are niciun 
drept. Nici școală, nici cărți, nici nimic. Relațiile sunt rupte. Noi nu uităm lucrurile astea. Și iată 
că românii au făcut aceste gesturi umanitare extraordinare. Doamna Primar,  trebuie neapărat să 
găsiți un dialog cu Consiliul. Cei mai tineri de lângă dumneavoastră  care sunt extraordinari, și 
domnul Viceprimar Ciungu, și doamna… și dumneavoastră puteți colabora. Și evident și cu 
Primarul Capitalei pentru că trebuie să faceți ceva. Nu ne-ați adus aici să vedem o piesă de teatru. 
Vă doresc succes! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim frumos. Așa este. 
Trebuie să aplaudăm cu toții românii pentru ce-au făcut. Cu toții s-au implicat și ne-am implicat. 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Domnule Președinte, îmi 
permiteți să fac puțină lumină în problemele de  acestea legate de PNRR și de... 

Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O secundă, domnule Administrator Public. 
Revenind, o să avem pe doamna Popa înscrisă la cuvânt. Vreau să... da, a mai fost și doamna 
Mirela Secan. Este în sală. V-aș ruga, doamna Popa, dacă se poate, s-o ascultăm și pe dânsa și pe 
domnul... mă iertați, sunt două persoane care  n-au terminat. Da, voiam să zic, doamna Viceprimar 
Porumb să știți că este, cred, singura din Primărie care răspunde la telefoane și i  se transmit din 
Primărie din toate direcțiile, pentru că direcțiile nu mai răspund cetățenilor. Știm acest lucru, ni se 
spune constant acest lucru, da. Răspunde și domnul Viceprimar pe partea de urbanism, dar pe tot 
ce există în afară de urbanism este liniște și pace, din păcate. Vă rog, doamna Secan, dacă se poate 
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să-l lăsăm pe domnul care a fost înainte. Da, vă rog, și încheiem cu doamna Secan și după aceea 
doamna Popa. 

Domnul Octavian Brânzei – Cetățean al Sectorului 1: Bună ziua. Mă numesc Octavian Brânzei. 
Sunt președintele Asociației de proprietari bloc 1, Băneasa, din Aleea Someșul Rece 27-33. Avem 
aceeași situație ca în Consiliu. Sunt oameni care vor reabilitarea, sunt oameni care nu vor 
reabilitarea. Evident, cei care vor reabilitarea sunt cei care locuiesc la ultimul etaj. Noi am reușit, 
pe banii noștri, să izolăm împotriva ploii una dintre scări, să-i facem acoperișul, dar în momentul 
în care vara sunt 37 de grade în casă și ai batrâni și copii și iarna dârdâi, n-am avut forța financiară 
să facem acoperișul așa cum trebuie. Așa că așteptăm ca pe-o buruiană de leac să se facă 
reabilitarea. Problema este că lumea e, o parte din oameni sunt... toată lumea e revoltată, dar o 
parte din oameni zic ”Băi, asta e! N-am ce face. Nu mai pot sta cu acoperișul așa.” Legea n-a fost 
aceeași și în timpul lui Chiliman și în timpul lui Tudorache? Noi am căzut fraierii care trebuie să 
băgăm mâna în buzunar și să plătim. Asta mă întrebam. Legea s-a schimbat? Dacă nu s-a schimbat 
și era aceeași ce se întâmplă cu cei dinainte care au încălcat legea? În final, ce să  vă zic? Noi 
sperăm că va fi bine... și la vară cald. Vă mulțumesc. 

Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Și doamna Secan... Pe butonul 
din mijloc dacă se poate să apăsați. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Scuze. Mirela Secan. Henri Coandă 42. Am 
o întrebare și vreau întâi să primesc răspuns la această întrebare. Ce căutăm noi astăzi aici? De ce 
în momentul ăsta eu nu sunt cu copilul în parc? 

Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: O întrebăm pe doamna Primar, dânsa v-a 
chemat aici. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: De ce ne-ați chemat aici astăzi, să fim martori 
la un circ? Deci de ce sunt eu astăzi aici? Asta vreau să știu. 

Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar!... După cum spuneam, 
Consiliul Local nu a fost informat despre acest lucru, doar acei cinci oameni care și-au făcut... 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Întrebarea este pentru doamna Primar, pentru 
că hârtia de pe bloc era semnată de dumneaei. 

Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Vă rugăm, doamna Primar! Doamna 
Primar, să nu citim de pe telefon, zic. Să răspundem întrebării cetățeanului. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Decizia nr. 63/27.11.2020  
a Curții de Conturi a României. 

Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, o să-i răspundeți 
cetățeanului? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1:... Încheierea contractelor 
de mandat cu asociațiile de proprietari care au beneficiat de reabilitarea termică a imobilelor... 
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Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Eu v-am întrebat de ce sunt astăzi aici! Eu și 
ceilalți ca mine! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Doamnă, eu nu v-am 
întrerupt. Doamnă, dacă vreți puteți să vă duceți în parc cu copilul. 

Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Îi răspundeți sau nu cetățeanului? Înțeleg 
ce faceți, mergeți în jurul mesajului să citiți decizia. Decizia o s-o punem și noi public, nu-i nicio 
problemă. O s-o poată citi toată lumea. Îi răspundeți sau nu cetățeanului? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Doamnă, puteți să vă duceți 
în parc cu copilul, vă rog mult... vă rog mult. Faceți asta, e un lucru bun. Într-adevăr, aici este un 
circ. Am vrut pur și simplu să înțelegeți că fac toate eforturile posibile și vreau să vă explic și dacă 
citesc asta o să înțelegeți, da? Dar nu mă întrerupeți, ok? Atunci: Decizia Curții de Conturi acum 
o tipărim, o s-o primiți cu toții. 

Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Puteți să mai citiți o dată data deciziei? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Dacă vreți tipăresc și 
Decizia de la Banca Europeană de Investiții... tipăresc toate deciziile care sunt baza legală la ce 
facem acum. 

Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ar fi extraordinar... ar fi extraordinar. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Din ce dată sunt aceste decizii, doamna 
Primar? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Doamnă, ați venit ca să... 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Eu vreau să primesc răspunsuri. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1:... să mă certați? Eu v-am 
rugat aici să mă ajutați să vă ajut, da? Eu pot să spun foarte bine Consiliul Local n-a vrut și atâta 
tot. Eu v-am chemat aici ca să mă ajutați... 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Începem de la început, doamna Primar, vă 
rog mult. De ce suntem noi astăzi aici? E o întrebare simplă? De ce? De ce suntem aici? Nu vreau 
să-mi citiți ordonanțe, nu vreau să-mi citiți hotărâri. Vreau un răspuns simplu ca de la primar la 
cetățean. De ce? 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Aici nu se țipă, așa cum 
faceți dumneavoastră, când noi încercăm să rezolvăm niște probleme, da? Vă rog mult, duceți-vă 
în parc cu copilul! Cred că este un lucru foarte bun. Și eu aș vrea... 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, blocul nostru cade pe noi și 
pe vecini, așa cum se întâmplă cu toate imobilele care sunt pe lista respectivă. Ne-am săturat să 
peticim. Am crezut în Primărie. Dacă stați... ați venit să-i faceți cel puțin o expertiză? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Secan... 
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Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Doamnă, dacă blocul 
dumneavoastră cade, înseamnă că nu e eligibil pentru reabilitarea termică. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Vă aștept să-l expertizați atunci! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Va trebui să verificăm acest 
lucru și dacă blocul dumneavoastră este cu risc seismic, este   Primăria Generală care se ocupă de 
reabilitarea seismică și atunci, într-adevăr, nu aveți ce să căutați aici. Așa este. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Mă scuzați, n-avem nici bulină, nici grad 
seismic pe bloc și totuși stă să cadă. Tencuiala se desprinde pe casele din jur. Nu avem nimic 
seismic pe el pentru că nicio primărie nu a venit să vadă ce se întâmplă. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Sunteți proprietară?  

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Da. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Dar știți că dacă sunteți 
proprietară este responsabilitatea dumneavoastră în primul rând, da? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mai dăm vina pe cetățean încă o 
dată. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Doamna Primar, vă mulțumesc. În sfârșit, 
am o responsabilitate! Puțină liniște, vă rog! 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: A doua responsabilitate 
este pentru consilierii locali care nu au votat acest proiect de hotărâre de consiliu local, de luni de 
zile...  

Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1:... de luni de zile încerc să 
fac această reabilitare, conform legii, da? Curtea de Conturi spune clar că mandatele sunt reziliate 
de drept pentru că nu respectă legea. Eu am venit cu un proiect de lege... cu un proiect de hotărâre... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar... o secundă... 
doamna Primar... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1:... care nu este votat de 
Consiliul Local. Dacă se întâmplă ceva, dacă un copil are un accident din cauza unui bloc care nu 
este reabilitat cum trebuia să fie reabilitat... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar... 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1:... vina este a consilierilor 
care nu au votat și a proprietarilor care nu m-au sprijinit să obțin acest vot. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Observați de ce ați venit astăzi 
aici? Ca să se pună presiune ca să fim amenințați! Doamna Primar, un contract nu se încheie de 
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drept decât de către o instanță judecătorească. Mergeți în instanță să opriți contractele dacă asta 
considerați. Încă o dată, ne batem joc, din păcate, de acești oameni care sunt aici. Contractele nu 
se opresc decât în instanță. Doamna Secan... 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Având în vedere că nu am primit răspunsul... 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Domnule Președinte, pot, vă 
rog frumos, să răspund acestor întrebări? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnule Roșca... 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Vreau doar să vă spun doar 
care e situația... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Roșca, nu ați primit 
cuvântul. Vă înscrieți frumos la cuvânt... 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Tocmai de  aceea vreau să 
răspund, pentru că am răspunsul exact la aceste întrebări. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Roșca, după consilierii 
locali, veți avea cuvântul. În momentul de față vorbește doamna Secan. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Nu mai vorbesc, că văd că nu-am cum să 
vorbesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: La prima întrebare nu vi s-a 
răspuns. Ați spus că mai aveați ceva după. Haideți, vă rog, să facem liniște! Vă rog, doamna Secan! 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Avem un contract de mandat în vigoare, de 
mulți ani semnat. Încercați... am fost la întâlnirea de anul trecut și am sperat că veți rezolva situația. 
Cred că am fost unul dintre puținii cetățeni care au tot sunat o dată pe lună sau o dată la două luni 
să întrebe ce se întâmplă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Viceprimar a întrebat de 
când aveți contractul. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Din 2017. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Credeți că mai eram aici dacă se întâmpla 
ceva? Avem 2015 aici.  

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Păi din 2017 ce credeți că am semnat? Să 
știți că nu vă aud că microfonul dumneavoastră este închis și mi-aș dori să vă aud când spuneți 
ceva. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci, stimată doamnă... 
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Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Mulțumesc. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: ... din 2017 aveți o cerere. Dacă 
doriți ca această cerere să fie realizată, să aveți acest bloc reabilitat, care, înțeleg de la 
dumneavoastră,  că tencuiala i se desprinde deja de pe pereți, rugați Consiliul Local să voteze 
proiectul doamnei Primar. Este foarte simplu. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Și ce spune acel proiect, domnule... nu vă 
știu numele, îmi pare rău. 

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

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Bine, domnule Viceprimar. Noi ca să putem 
să avem un rol în acest circ astăzi, da, noi trebuia să fim informați vizavi de ce proiect există și să 
fim ținuți la curent după întâlnirea de anul trecut de la care s-a scurs mai bine de un an.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Acest proiect a fost în dezbatere 
publică, conform legii, și a fost înaintat Consiliului Local de câteva ori. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: În dezbatere publică, mă scuzați, vă spun cât 
am stat cu ochiul pe site-ul Primăriei? Ce înseamnă dezbatere publică? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Pe site-ul Primăriei a fost pus în 
dezbatere publică. Vă poate confirma doamna Secretar aici de față, care are această obligație, de a 
pune aceste proiecte, anumite proiecte, în dezbatere publică, printre care și acesta. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Ok. Să se publice pe o pagină, undeva, unde 
noi ceilalți nu trebuie să știm, să nu vedem. Dar nu contează. Nu pentru asta sunt aici. Vreau să 
știu de ce sunt aici? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Păi întrebarea vi-o puneți 
dumneavoastră. De ce sunteți aici? Ca să fiți informată cu privire la acest proiect, înaintat de către 
doamna Primar spre aprobare sau respingere de către Consiliul Local. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Mă scuzați, eu sunt aici și v-am spus, am un 
contract de mandat... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Din 2017... 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1:... asociația are un contract de mandat. Exact. 
Semnat. Care nu a fost respectat. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: De cine nu a fost respectat? 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: De la acel moment... ascultați-mă, vă rog... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: De cine nu a fost respectat? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnule Păiuși, o s-o lăsăm pe 
doamna Secan să vorbească și n-o mai întrerupem, vă rog. 



  

53/170 

 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Deci vă rog eu mult de tot, că dacă vreți 
dialog stăm după și dialogăm doar noi doi. 

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

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Mulțumesc. Deci, din punctul ăsta de vedere 
vă spuneam, așa cum sunt toți cei de aici cu contract de mandat semnate,  într-o  perioadă   când 
s-au reabilitat imobile și când ceea ce  încearcă doamna Primar acum să scoată de la noi, 10% din 
infinit că nu știm ce înseamnă acel 10%... 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți să concluzionăm... 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Ideea este următoarea că așa cum s-au 
reabilitat blocuri sub aceleași legi, în perioadele anterioare când noi am semnat contractele de 
mandat nu înțeleg de ce ne blocăm acum și trebuie să aplicăm o lege interpretată la extrem, astfel 
încât să nu fie atacabile anumite persoane care își pun semnătura pe ea. Că de fapt asta se întâmplă. 
Toți ceilalți primari din București au putut să reabiliteze având în vigoare aceste ordonanțe. Acest 
10% se cerea de când? Din 2013? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Mă ascultați acum? Este o decizie a 
Curții de Conturi pe care doamna Primar... 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Nu am văzut-o.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: O s-o primiți imediat. Această 
decizie a Curții de Conturi obligă Primarul să solicite în condițiile legii această co-participare. Și 
asta v-a comunicat doamna Primar. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Anul trecut, mă scuzați, anul trecut a 
comunicat treaba asta. Nimic nu s-a întâmplat de atunci. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Pentru că nu s-a aprobat acest proiect 
pe care noi îl dorim și îl promovăm aici, în fața Consiliului. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Secan... Haideți, să 
mergem... avem și consilieri care doresc... imediat... imediat. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Asta-i tot. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am aflat și noi astăzi acest lucru. 
Deci în noiembrie 2020, Primarul Sectorului 1 a aflat de la Banca Europeană de Investiții și de la 
Curtea de Conturi că, vezi Doamne, acest proiect de reabilitare nu merge decât dacă faci cu acel 
10%. Noiembrie 2020. Proiectul în Consiliul Local a venit, probabil, în jur de un an de zile mai 
târziu. Dumneavoastră aflați astăzi. În plus, dumneavoastră aveți un contract legal în vigoare cu 
Primăria. Dacă Primarul a aflat din noiembrie 2020 că Curtea de Conturi n-o mai lasă, era obligat 
legal să meargă în instanță pentru a rezilia contractele și de atunci, bineînțeles, trebuia să vină și 
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cu acest proiect în fața Consiliului Local. Ceea ce noi vă spunem este că există în paralel un alt  
OUG dat prin care se putea, prin PNRR... prin  care alte sectoare din București au făcut acest lucru. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Și era o soluție foarte simplă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Exact. V-aș ruga... dacă mai aveți 
și altceva... să mergem și către consilieri. Și dânșii au întrebări către dumneavoastră. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Am înțeles. Ideea este următoarea: ce se 
întâmplă de mâine încolo? Noi am venit astăzi. La întâlnirea de anul trecut nu ni s-a spus nimic. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1:   că nu mai sunt fonduri. Ni s-a spus chiar că 
sunt fonduri până la finele anului. Și trebuie consumate. Și noi am sperat că se întâmplă ceva. Și 
am sperat c-o să mă asculte cineva. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Stimată doamnă, chiar vă ascultăm! 
Dacă domnul Președinte ar permite domnului Administrator Public, domnul Roșca v-ar răspunde 
punctual. Din păcate nu i se permite luarea de cuvânt. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnule Păiuși, am spus că avem 
consilierii locali, după aceea domnul Roșca. 

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

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1:  Ascultați-mă puțin ca să pot să închei, pentru 
că nu aflu nimic la întrebările simple pe care încerc să vi le adresez. Noi anul trecut am fost la o 
întâlnire cu doamna Primar și ni s-a spus clar că sunt banii până la finele anului să se înceapă 
lucrările. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: ... Doamnă... doamnă, am 
înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Propun să continuăm ședința. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar, vă rog s-o lăsăm 
să termine pe doamna Secan. 

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1: Acum aș propune... am 
înțeles punctul dumneavoastră de vedere. E suficient. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Secan, mai aveți... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Aș propune să vorbească domnul 
City Manager. Să-i permită domnul Președinte... 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1:  Se poate să avem un deadline pentru o 
expertiză tehnică, astfel încât să știm dacă din cele 87... 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Eu pot să vă dau un răspuns 
dacă doriți. 
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Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1:  Mi-aș dori, da. 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Bun. Pentru a avea această 
expertiză tehnică trebuie să lansăm o licitație pentru ea, licitație care este amânată de la sfârșitul 
anului trecut... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Dar ce facem aici? Eu chiar nu 
înțeleg acest lucru. 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Doamna m-a rugat să-i 
răspund. Deci doamna Secan m-a rugat să-i răspund. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Nu de la dumneavoastră. Deci, 
domnul Roșca, v-ați înscris la cuvânt după lista consilierilor locali, da? 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Domnule Președinte, îmi cer 
scuze. Nu pot să răspund, nu răspund. Când îmi permiteți dumneavoastră răspund atunci. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  După lista consilierilor locali. 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Mă scuzați, dar tocmai mă uit pe decizia 
Curții de Conturi și acolo nu se spune nimic de 10%. Este prima oară când primim documentul 
spre vizualizare măcar. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: Adresez și eu o întrebare că stau și mă uit și mă întreb. 
Anul trecut ni s-a propus același proiect și l-am respins pentru că, din punctul meu de vedere, 
Ruxandra Regalia consilier PSD, am considerat că este inechitabil unii să plătească 10% și alții 
nu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: De ce anul trecut… domnule Președinte, mă lăsați un 
pic…  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:   Nu se aude foarte bine, doamna 
Regalia…. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: ...în 2021 când am respins și când cineva a susținut acest 
proiect, nu ni s-a spus despre  comunicarea de la Banca de Investiții. N-a zis nimeni nimic până 
astăzi, 13 aprilie. Este adevărat sau nu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Nu, nu se răspunde, din păcate. 
Haideți, vă rog… 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți, vă rog… Domnul 
Tudose… domnul Tudose… domnul Tudose, ne auziți? 
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Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Da, vă aud, dar mie mi se pare deja că am zis 
bine de la început de ce suntem parte din acest bâlci. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Așa este. Haideți, vă rog… 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Deci am de citit aici, vă rog… vă rog puțină 
liniște aici. Nu pot vorbi cu… Deci în Decizia Curții de Conturi scrie așa: ”Supunerea spre 
dezbatere și eventuala aprobare de către Consiliul Local Sector 1 a cotei ce revine asociațiilor de 
locatari din contravaloarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor, în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 18/2009, cu modificări și completări etc.” Asta scrie în decizie. Finally, 
vedem decizia. 

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

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Eu vreau să vă întreb foarte simplu pentru că 
până acum am avut așa niște întrebări și lipsă răspunsuri sau niște răspunsuri care nu erau la 
întrebările noastre. Ce facem noi de mâine? Deci ce facem noi de mâine, vă întreb? Pentru că 
singura soluție în acest moment pentru mine, așa cum a spus anterior o altă președintă de asociație 
este să facem proces colectiv. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Mirela Secan – Cetățean al Sectorului 1: Deci singura soluție este procesul colectiv? 
Aș vrea să știu! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Primar? … Doamna 
Primar nu dorește să răspundă. O ascultăm pe doamna Popa, vă rog! 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Daniela Popa: Mulțumesc mult. Bună ziua! După părerea mea astăzi cred a fost cea mai 
frumoasă ședință de consiliu pentru că au venit cetățenii. Doamna Armand, asta înseamnă 
administrație publică locală, nu postări pe Facebook și minciuni! Da, doamnă, aveți dreptate! 
Trebuia ca această întâlnire s-o avem mai de mult, de anul trecut chiar, să vorbim cu fiecare în 
parte, pentru că fiecare bloc e special. Nu știm ce expertize tehnice s-au făcut, în ce stadiu e. Ei 
știți ce vă vor răspunde? Că fosta administrație e de vină. Tot ce se întâmplă, fosta administrație. 
Dar fosta administrație a mai făcut și lucruri bune de care care nu amintește. Ce voiam să vă spun? 
Doamna Secan, da? Doamna Secan, că dumneavoastră ați vorbit ultima, contractele de mandat, vă 
rog, dacă mă auziți un pic... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Dragi cetățeni, haideți că începem 
să țipăm și nu ne auzim. Vă rog acolo să facem liniște… 

Doamna Daniela Popa: Domnilor consilieri, vă rog, lăsați-o în pace pe doamna Secan! 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Daniela Popa: Bine... Oameni buni! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Popa, o secundă, că 
momentan se țipă și nu ne înțelegem... Dragi cetățeni, mă auziți? 

Doamna Daniela Popa: Stați un pic! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Vă rog frumos să facem liniște! 

Cetățean din sală: Deci proiectul este din 2020. Doamna ne spune că Ordonanța de urgență din 
anul 2022, de 15 zile. Ați venit cu amendament? Veniți cu amendament, e simplu 

Doamna Daniela Popa: Cu ce amendament să venim, oameni buni? E treaba Primarului! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Dragi colegi, haideți să facem o 
pauză, N-are sens în momentul de față… 

Doamna Daniela Popa: Nu, stați un pic! Deci, ca să se și consemneze. Contractele de mandate 
sunt valabile… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Vă rog să reveniți la locurile 
dumneavoastră! Îi rog pe cetățeni să nu mai țipăm… Domnule Tudose, domnule Viceprimar, vă 
rog să reveniți la locurile dumneavoastră. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți să revenim la locurile 
noastre. Să continuăm și să ne înțelegem, altfel e circ deja. 

Doamna Daniela Popa: Asta înseamnă dezbaterea publică. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Tudose, domnul Oianu… 
domnul Nicolaescu… domnul Tudose, domnul Oianu, domnul Nicolaescu… 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnilor, vă rog să revenim la 
locurile noastre! Vă rog să îi chemați pe colegi la locurile lor, pentru că altfel oricum nu ne 
înțelegem… Domnul Oianu, domnul Tudose, domnul Nicolaescu!... 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Oianu, domnul 
Nicolaescu, domnul Tudose, vă rog să reveniți la locurile dumneavoastră!... N-are sens să 
continuăm până când nu suntem așezați și nu ne auzim reciproc…. Vă rog, domnul Oianu!... 
Domnul Nicolaescu, domnul Oianu și domnul Tudose, vă rog să reveniți la locurile dumneavoastră 
ca să putem să continuăm. 

Discuții în sala de ședință între consilierii locali și cetățenii participanți la ședință fără 
utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți să continuăm, vă rog! 
Domnul Podaru, haideți să-i chemăm și pe colegii de afară și pe cei din hol. 
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Doamna Daniela Popa: Și de ce, domnule City Manager n-ați început procedurile? Doar mințiți 
oamenii… Ați chemat cetățenii aici și i-ați mai și certat. Nu le-ați răspuns. Ați văzut doamnă? Așa 
face. Nu răspunde la întrebări. V-a mai și certat. Toată această mascaradă are o singură traducere: 
incompetență administrativă…  

Doamna Daniela Popa: Era bine ca aceste discuții să le avem nu într-o ședință de consiliu. 
Dezbatere publică, da. Mie de-asta mi-a plăcut astăzi. Asta înseamnă dezbatere publică. Și 
apropos, doamna Secretar, că ne-ați scris în raport. Asta înseamnă și nu e premieră dezbaterea 
publică. Dezbaterile publice se fac din 2016 și vă reamintesc: pe buget, pe bugetul local, pe PUD-
uri, domnule Păiuși… Asta înseamnă dezbatere publică. Și le mulțumesc tuturor cetățenilor care 
au vorbit aici. Ce voiam să vă mai spun, că au fost atâtea discuții… Da, ok, înțeleg că sunt oameni 
în disperare, da, dispuși să și plătească 10%, dar nu se știu sumele exacte, doamnă. Astea trebuie 
făcute tot de către aparatul de specialitate. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Puteți să… o secundă… V-aș 
ruga, doamna Popa, să ne spuneți dacă mai aveți alte puncte și putem s-o ascultăm și pe doamna… 
să vină la microfon ca să și auzim și putem să luăm aceste întrebări, după aceea mai sunt domnul 
Podaru, doamna Halaț, domnul Oianu și, după aceea, v-aș ruga să mergem către ordinea de zi. 

Doamna Daniela Popa: Da, asta, ca să nu-mi uit ideile. Deci Curtea de Conturi nu a specificat, 
nu a impus acel 10%. Știu că și în mandatul domnului Chiliman și în mandatul domnului 
Tudorache au fost fost aceste discuții cu specialiștii de la Curtea de Conturi care au zis: Atâta timp 
cât vă asumați și Consiliul Local își asumă continuarea acestui proiect de reabilitare termică, fără 
ca asociațiile de proprietari să plătească vreo cotă-parte, pentru că oricum plătesc taxe și impozite 
la fel și e discriminatoriu pentru cei cărora le-au fost reabilitate deja imobilele de locuințe. Și asta 
o să susținem în continuare. Ok, până nu ni se va da o sumă și să știm exact care va fi cota-parte, 
dar poate nu e deloc, doamnă… Poate și dumneavoastră ar trebui să vi se reabiliteze gratis pentru 
că plătiți taxe și impozite. Și chiar e o șansă bună acum cu acest PNRR, sute de asociații au depus, 
și sectorul 3 și sectorul 6 au depus proiecte prin PNRR și nu, domnule Administrator,  nu vreau să 
vă ascult până nu vă publicați CV-ul pe pagina de internet că oricum ne mințiți și nu vă cer 
cuvântul,  deci chiar e o șansă bună acest PNRR, că au vorbit și colegii dinaintea mea, n-are  rost 
să mai repet. Și insistăm, da, să se modifice acest proiect cu noile reglementări și votăm cu două 
mâini. Vă mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumesc. Haideți s-o ascultăm 
pe doamna invitat și după aceea doamna Secretar General. 

Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: Bună ziua. Georgiana Știl, președintă 
Modrogan 18… mai tare? Ok. Modrogan 18. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Un pic în fața microfonului, doar 
să-l dați un pic mai jos. Da. 

Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: PNL ar trebui să vadă o clădire frumoasă pe 
Modrogan și eu am cerut în ultimile săptămâni două oferte, oferte din piață 2022, reabilitare, mai 
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puțin tâmplărie, oferte care sunt cu puțin sub 100.000 de euro. 10% e ușor de calculat, împărțit la 
10 ani, împărțit la 12 luni, împărțit la 9 proprietari, ar veni în jur de puțin peste 10 euro, adică 50 
de lei. Dacă dumneavoastră nu ne dați voie să plătim acei 50 de lei, noi o să-i plătim către Engie. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: În fiecare lună? 

Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: În fiecare lună. În fiecare lună per proprietar. 
Aproximativ, pentru că e cotă-parte.  

Din sală: Scade factura la utilități. 

Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: Păi am zis, ori plătim către Primărie ori îi 
plătim către factura la Engie. 2400 și ceva luna trecută. Dumneavoastră decideți. Va trebui, din 
punctul meu de vedere, să ne separați. Să ne lăsați pe cei care avem posibilitatea, care vrem să 
plătim  10% să plătim, iar ceilalți care vor să aștepte, pe bună dreptate poate, încă un an sau nu știu 
exact cât vor aștepta… nu contează, să intre în următorul program gratuit cu 100%. Și atunci cred 
că ați împăca pe toată lumea. Și economic are sens. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Da, mulțumim. 

Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: Nu știu dacă alt președinte de asociație a 
cerut o ofertă în ultimile luni, în 2022.  Nu știu dacă un alt președinte de asociație a făcut acest 
calcul sau  dacă a făcut calculele astea până acum, dacă le-a pus în balanță unde plătește, ce 
plătește… și sunt convinsă că nu s-au făcut. Vorbim de… nu trebuie neapărat să faci asta. Vorbim 
de sumă, plătești 10%, nu sunt de acord și cam pe aici ne blocăm. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Da. Depinde într-adevăr de bloc. 
Dacă luăm un bloc de 10 etaje costurile vor fi mult mai mari. E nevoie de schele, poate de-o 
macara, de multe alte lucruri față de blocul dumneavoastră care este într-adevăr mai micuț. Tocmai 
de aceea era important ca Primăria să aibă deja aceste date, să știe niște oferte și mai important, 
cum ați spus, să știm și noi, Consiliul Local, câte dintre aceste 87 de asociații doresc să facă pe 
acest model, câte doresc pe celălalt. Aici în sală, cum am spus, au fost undeva la 35 de asociații, 
din care undeva, cred eu din ce am numărat, la 10-15 ați fi dorit acest lucru, dar nu știm despre 
celelalte 50 nimic. Adică noi, Consiliul Local, nu știm nici ce-și doresc asociațiile pentru că nouă 
nu ni s-a comunicat acest lucru până acum. Nu știam, de altfel, nici despre această discuție cu 
Banca Europeană de Investiții. Acum am aflat și noi că Primarul știe de un an și jumătate. La fel, 
repetăm, decizia Curții de Conturi nu se aplică dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți în 
viitor. Acea decizie se referă la recuperarea unor sume pentru niște contracte deja încheiate și 
executate. Dar, bineînțeles, pe această decizie a Curții de Conturi observ că Primarul este extrem 
de vehement, pe toate celelalte pe care le-a primit, pe alea nu le respectă. 

Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: Ok. Eu zic să ne focusăm pe rezultat. Dacă 
suntem aici și nu se trece decât cu cei 10% sunt de acord să plătim cei 10%, să nu ne blocăm în 
asta… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. 
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Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: Să avem facturi mai mici la gaze. Dacă 
locuim într-un imobil reabilitat, civilizat, îl putem închiria cu alte sume… adică economim, știți, 
nu trebuie să vă explic, că înțelegeți dumneavoastră. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Sunt… exact. Economia circulară 
va funcționa de acolo. În sine, eu consider că deși a fost cu discuții ridicate, cu certuri, cu voci 
ridicate, din păcate nu trebuia să fie așa, dar cred că e un pas inițial necesar, inclusiv  în Consiliu 
și că pe această temă trebuie discutat rapid în următoarele săptămâni și ajuns la un consens, apropos 
din punctul ăsta de vedere, și în asociație. Adică discutați și dumneavoastră, nu doar să vă cheme 
să vă pună aici să stați în picioare și cu Consiliul Local. 

Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: Dacă ajungem la rezultatul dorit sunt ok să 
stau și 10 ore în picioare. E ok. 

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

Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: Poate ne separați… poate ne separați. Și 
mulțumiți ambele tabere, mă gândesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Să știți că noi știm cum este. 

Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: Dacă se poate, da, adică ar trebui să ne 
răspundă cineva, se poate? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Da, doamna Primar, din păcate, a 
plecat, după cum vedeți. Noi să știți c-o să avem o ședință cu 55 de puncte, urmează probabil până 
la miezul nopții. 

Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: Da, să luați în calcul totuși…  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Dânsa nu mai vine la aceste 
lucruri. Vă mulțumim fumos. 

Doamna Georgiana Știl – cetățean al Sectorului 1: Eu vă mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Podaru! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Rugămintea mea e simplă. Urmează o ședință cu 60 de puncte. 
Spectacolul a avut loc. Toată lumea și-a interpretat rolul. Haideți, la foc automat, vă rog frumos să 
votăm și să încercăm să plecăm în următoarele două ore acasă ca să nu ne prindă noaptea aici. 
Mulțumesc. 

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

Doamna Iulia-Luminița Halaț:  Mulțumesc. Ceea ce vreau să spun este că această hotărâre de 
consiliu local dă posibilitatea unei alegeri. Pentru acele asociații de proprietari, acele 80 de asociații 
de proprietari, vă rog frumos să nu le luați cetățenilor dreptul de a alege. Dacă dumnealor vor să 
achite această cotă-parte, această finanțare de 10% care este prevăzută în Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.18/2009, vă rog să-i lăsați. Și aș mai dori să răspund la o întrebare care s-a pus aici, 
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referitor la costuri. Deci un președinte de asociație de proprietari mi-a transmis niște calcule, care 
nu sunt neapărat foarte precise, dar eu vi le dau. Le-am mai dat o dată în februarie. Și îmi spune 
respectivul domn: să presupunem că pentru un bloc cu 10 etaje, cu 20 de apartamente costul 
reabilitării ar fi de un 1.000.000 de lei, asta înseamnă că proprietarii vor trebui să contribuie cu 
10% pe o perioadă de zece ani, deci 100.000 lei sau 10.000 RON/an, adică 500 lei/apartament. 500 
lei/an/apartament. Pentru un apartament de 3 camere, încălzirea la RADET pe perioada iernii costă 
cam 1.500 lei într-un bloc nereabilitat și sub 1.000 lei după reabilitare. Așa că nu se pune problema 
de a taxa mai mult populația. Dimpotrivă, se va face economie. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau 
să vorbesc mai mult.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim, doamna Halaț! Aș vrea 
să adaug un lucru. Vorbeați despre acea ordonanță sau lege din 2009. Între 2009 și astăzi în sectorul 
1 au fost reabilitate peste 570 de blocuri deja, deci s-a întâmplat, există acei oameni și acei oameni 
n-au plătit nimic. În paralel există aceste 40 și ceva de blocuri care au deja contractul de mandat 
semnat și legal trebuie să meargă cu ele în continuare așa cum au semnat contractul. Deci undeva 
la peste 600 de blocuri s-au făcut, dar ne poticnim la aceste 87, deși repet, decizia Curții de Conturi 
este despre trecut. Deci putea să-și asume niște lucruri primarul ăsta. Pe lângă curaj și lupte cu 
mafia. 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Iar HCL-ul are efecte în viitor.  Să nu uităm asta. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Așa este, dar este un HCL astăzi, 
care încă există și pe care de un an jumătate nu-l pune în aplicare. 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Oianu! 

Domnul Viorel-Adrian Oianu: Da. Bună ziua! Și eu aș vrea să terminăm cu această discuție. Un 
singur lucru. Am auzit aici multe, multe variante și aș vrea să le trec în revistă, foarte scurt, pentru 
că aș vrea pentru transparență toată lumea să înțeleagă toate opțiunile. Avem aici colegii noștri de 
la PMP care ne spun că nu sunt bani mulți în PNRR și oricum n-or să prindă mulți din sectorul 
nostru, asociațiile de locatari n-or să prindă bani să-și facă gratis reabilitarea… am înțeles bine? 
Corect. E o opinie. La fel am înțeles că este acest contract din 2016,  care acum, doamna Primar, 
luând în considerare o hotărâre  a Curții de Conturi spune că sunt contracte ilegale și nu mai trebuie 
aplicate. Era cea mai ușoară formă de a termina reabilitarea aplicând aceste hotărâri, adică există 
o hotărâre de consiliu și contracte cu toate asociațiile de locatari, deci se puteau aplica aceste 
hotărâri și mergeau lucrurile ca pe bandă rulantă. După care, eu am   o  singură   problemă  de 
bună-credință. Dacă suntem aici cu doamna Primar, edilul sectorului 1… edil  acest cuvânt are o 
conotație, domnul Păiuși sigur e de acord cu mine… edilul acestui sector și cu bună-credință și 
just, cu justețea care o caracterizează, doamna Primar ar   fi vrut să se apuce de reabilitări, putea 
s-o facă. Cu bună-credință, cu gândul la oameni, nu la ambiții pe care le-am trăit, de doi ani de zile 
tot trăim aceste ambiții. Cred că-s personale, nu înțeleg. Ambiții, să fii așa… să nu fie cu ce s-a 
întâmplat înainte, să nu mai avem ce-a fost, să nu mai continuăm nimic din ce-a fost, începem totul 
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noi… Astea-s lucruri care, un cuvânt pe engleză… se numesc shady, adică în momentul în care 
vrem tot timpul să abandonăm contracte semnate și care au pornit într-o altă administrație, să facem 
noi de la zero totul, noi ăștia mai bătrâni din România, simpli cetățeni, știm ce înseamnă, că trăim 
cu acești oameni din politică de 30 de ani. Și fiecare administrație care a venit n-a continuat nimic, 
doar a început de la zero. Acum avem această nouă administrație, cu această doamnă luminată, 
venită dintr-un partid care are un cuvânt, nu, în titlu, care se numește salvează și după care scrie 
România. De ce pățim același lucru? De ce trăim aceeași dramă a istoriei acestui popor? În care 
din nou vorbim ”Hai s-o luăm de la zero!” Nimic din ce-a fost înainte nu e bine, totul trebuie pornit 
de la capăt. Unde-i buna-credință, doamna Primar?  Despre asta e vorba. Ca toți cetățenii care ne 
ascultă acum să știe. Cu bună-credință nu ajungeam aici, nu mai trăiam circul pe care l-am trăit 
astăzi, nu se mai întâmplau toate lucrurile acestea și oamenii puteau să-și reabiliteze blocurile și 
acum nu ne mai arătau pe geam blocurile din jurul Primăriei care stau să cadă. Despre asta este 
vorba. PNRR, Anghel Saligny, fonduri europene, cu bună-credință, cu seriozitate și competență se 
găseau soluții, în așa fel încât după doi ani, doamna Primar să poată să spună ”Am făcut ceva pentru 
cetățenii sectorului 1. Le reabilitez blocurile și nu-i costă nimic anul acesta în care li s-a triplat 
sau s-a scumpit de cinci ori întreținerea și tot restul cheltuielilor.” Cât de ușor, dacă-ți pasă de 
cetățeni puteai să demonstrezi asta în anul ăsta în curs!?! Sigur că avem motive, nu se poate aia, 
nu-i aia, ăla e ilegal, respectăm legea care până acum n-a contat. Toate hotărârile Curții de Conturi 
pe care le-am obținut până acum nu valorează nimic. De-abia asta valorează. Asta-i o judecată cu 
dublă măsură, darn oi știm asta. Doamna Primar aplică de fiecare dată această judecată cu dublă 
măsură. Acum, ca să închei… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți…Vă rog să 
concluzionăm… 

Domnul Viorel-Adrian Oianu: Stați puțin, că n-am terminat. Stați puțin! Ne cerem scuze tuturor 
asociațiilor și tuturor cetățenilor care sunt în această situație din sectorul 1, în numele doamnei 
Primar și al Primăriei Sectorului 1. Ne cerem scuze pentru acest circ! Ne cerem scuze pentru 
această bâlbâială administrativă care se întâmplă la Primăria Sectorului 1. Voi încheia discursul 
meu mic, cu o imagine pe care v-o las să vă gândiți la ea. Astăzi am trecut prin Parcul Kiseleff și 
două doamne în vârstă stăteau cu gura căscată, fixate cu ochii pe două lalele, care au înflorit 
aproape moarte în parc și care probabil sunt plantate de acum un an sau doi și s-au regenerat 
singure. Stăteau și se minunau ce frumoase sunt două lalele. M-am uitat prin tot Parcul Kiseleff 
erau singurele două lalele într-un loc cu flori. Nu s-a amenajat nimic. Este un sector abandonat, în 
care nimeni nu se ocupă de administrația lui.  N-avem gospodar, n-avem edil. Ăsta e adevărul, 
doamnelor și domnilor. Și cine a fost astăzi la ședință, știe. Ne cerem scuze încă o dată că nu putem 
să mișcăm lucrurile mai repede, cu această administrație. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim și noi. Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: O să fiu de data aceasta foarte scurt. Atâta timp cât sectorul 6, 
sectorul 4, sectorul 5 au găsit soluții în anul 2022 pentru cetățenii de acolo ca să nu plătească 
reabilitarea, prin PNRR, înseamnă un singur lucru: sectorul 1 = incompetență. Asta pe de-o parte. 
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A doua, cetățenii trebuie să știe că anul trecut s-a încheiat cu peste 400.000.000 lei excedent 
bugetar pe investiții. Au fost bani. Doamna Primar nu a dorit și nici nu dorește să folosească banii 
dumneavoastră în interesul cetățenilor sectorului 1. Nu știu ce vrea să facă cu ei. Nu mă interesează 
acest aspect. Din punctul ăsta de vedere  va răspunde direct și personal. Din punctul de vedere al 
consilierului local care mă aflu aici de… sunt la al treilea mandat, sunt unul dintre cei mai vechi 
consilieri, nu mi se pare normal și am încercat asta și am explicat tuturor asociațiilor cu care am 
vorbit astăzi, ca să existe un număr de peste 90% din blocurile din sectorul 1 pentru care s-a găsit 
o soluție normal, indiferent de cum s-a găsit acea soluție, 

Domnul Cristian-AdrianTudose: iar pentru ultimile asociații să nu dăm dovadă de aceeași, mă 
rog, atitudine prin care practic nu facem, nu cheltuim banii noștri, cheltuim tot banii cetățenilor. 
Din acest punct de vedere, sigur că da, față de opinia doamnei care a spus că își dorește să plătească 
din propriul buzunar al asociației cota de 10%, n-am nimic împotrivă, dar, pe de altă parte, nu 
putem să obligăm alte asociații care poate nu-și permit acest lucru să facă acest efort financiar. 
Dacă se va putea separa, n-avem nimic împotrivă, vom vota în două forme, cei care își doresc pe 
repede-înainte cu plata celor 10%, ok, dar cred că este de atitudinea și de obligația Primarului și a 
aparatului Primarului Sectorului 1 să se prezinte la următoarea ședință cu proiectul prin care se 
solicită, luați modelul de la sectorul 6,  4, 5, dacă atâta incompetență există încât nu sunteți capabili 
să faceți acest proiect singuri, luați modelul pe care l-au făcut celelalte primării. Vă mulțumesc.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Vicol! Nu 
mai este? Ba da! Încă o dată. Vă rog! 

Domnul Ned Vicol: Am apăsat din greșeală. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok. Domnul Ozata! 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Da, eu sunt foarte curios ce are de spus și domnul Roșca și vreau 
să-i dau cuvântul meu dânsului. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am înțeles. Domnul Roșca! 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Vă mulțumesc foarte mult 
domnule consilier și domnule Președinte. În primul rând, doamna Popa, să știți că nu sunt politic 
aici. Și dacă spuneți că mint, spuneți, vă rog, și cu ce mint. Vă rog eu frumos. Nu am vrut să vă 
întrerup, dar sincer, nu este frumos să mă calomniați gratuit. Și nu avem o discuție politică. Eu nu 
sunt politician, vă rog. 

Doamna Daniela Popa: Tocmai asta v-am spus și eu. Iertați-mă, eu v-am spus, dumneavoastră 
nu sunteți ales. Oamenii întreabă primarul. 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Nu, așa este. Așa este. Doar 
voiam să vă rog lucrul ăsta. Atât. Vreau să răspund punctual pentru că... Și punctual pentru... ați 
spus că mint. Atât. În regulă. 

Doamna Daniela Popa: Haideți să stabilim acum, dacă tot vorbim...  
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Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Mi se pare normal, m-ați 
acuzat de un lucru,  să vă rog să spuneți concret de ce. Dar nu  vă supărați,   nu   vreau să intru 
într-o polemică. Vreau să răspund... în regulă... atunci vreau să răspund domnului consilier și o să 
răspund și domnului Tudose și o să răspund și celor de mai devreme, legat de toată această 
problemă cu reabilitările, cu blocurile și cu alte sectoare. În primul și în primul rând este vorba de 
o Ordonanță de urgență 31, care a fost publicată în data de 25 martie, adică de foarte puțin timp și 
care nu produce efecte  până pe 25 aprilie, pentru că la art. 2 în această ordonanță de urgență spune 
că se publică Normele de aplicare după 30 de zile, ceea ce înseamnă că noi nu putem să modificăm 
acel OUG 18 din 2009 cu o ordonanță de urgență care încă nu produce efecte. Mai departe. PNRR-
ul. Pentru PNRR sectorul 1 are alocate aproximativ 11 milioane și câteva sute de mii de euro. Nu 
știu suma exactă în Euro la momentul acesta. Tot prin PNRR avem obligația să alocăm nu mai 
mult, nu mai puțin... putem aloca mai mult, dar nu mai puțin de 200 de Euro pe metru pătrat 
construit desfășurat. 200 de Euro. Asta înseamnă că dacă luăm toți banii disponibili Sectorului 1 
și aplicăm blocurilor pe care vrem să le reabilităm putem să facem aproximativ 30 de blocuri. 29-
31, nu știu suprafețele exacte ale blocurilor care ar intra acolo. Însă, ca să putem depune pentru 
PNRR avem nevoie de două documente care sunt obligatorii. Avem nevoie de auditul energetic și 
avem nevoie de expertiza tehnică care să arate că nu este încadrat cu risc seismic blocul și că nu 
trebuie mai întâi făcută o consolidare. Fără aceste documente noi nu putem aplica pentru PNRR. 
În acest moment există în curs de reabilitare 47 de blocuri în  sectorul 1. 5 sau 6 sunt deja terminate 
din primul lot de 15. Toate aceste blocuri sunt contractate prin Banca Europeană de Investiții și 
este un contract în derulare, pe care, din ceea ce cunosc eu în acest moment, nu-l putem modifica. 
Adică nu putem rezilia un credit obținut de la BEI și apoi să mutăm acele blocuri în PNRR. Eu, 
din ce știu, nu se poate. O să ne interesăm dacă este posibil. Mai sunt încă 85 de blocuri plus două 
care sunt foarte recente, care, de asemenea, trebuie reabilitate și care ar putea să fie reabilitate prin 
PNRR, 30 dintre ele, cu condiția ca în 30, în 90 de zile, pardon, 3 luni de la data semnării 
contractului să putem să depunem studiul de fezabilitate sau DALI-ul. Este prevedere în ghid. Noi 
în momentul de față nu putem accesa pentru aceste blocuri, aceste 85 de blocuri, pentru că nu avem 
documentele. Din luna decembrie, nu știu data exactă, din nou, pentru că au apărut pe drum 
informațiile și colegii au plecat la ora aceasta de la birou pentru a-i întreba, avem pregătit un caiet 
de sarcini pentru o licitație pentru aceste blocuri, pentru a putea obține aceste documente, în 
vederea demarării proiectării și după aceea a reabilitării. Nu putem să pornim acest caiet de sarcini, 
așa cum mi s-a spus de la colegii din aparatul de specialitate pentru că nu a avem, nu știm cum 
împărțim acele sume cu 10%, cu sau fără 10%. Și avem blocată practic... suntem într-un cerc vicios 
în care nu putem accesa PNRR prin 100%. Cele care nu ar merge prin PNRR, cum a spus doamna 
de mai devreme, înțeleg președinte de asociație de proprietari, cum ar putea să-și facă, să zică 
”Domule, nu aș vrea să stau până la anul sau peste doi ani când o să vie următorul val din PNRR. 
Vreau să fac mâine. Vreau să mă apuc acum, să intru cu cei 10%.” Așa cum a spus domnul 
Tudose, sectorul 1 are bani, putem să facem din banii noștri, dar să aibă ei posibilitatea să aleagă. 
Vă dați seama că din punct de vedere, asta v-o spun pentru că am discutat-o cu actualul cabinet, 
nu este nimeni absurd ca din punct de vedere politic, dacă are posibilitatea să facă zero, adică să  
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găsească o variantă cu zero, să ceară 10% oamenilor. Dar decizia trebuie să le aparțină și lor. Deci 
asta este o situație concretă. Azi de dimineață am fost la Ministerul Dezvoltării tocmai pentru a 
discuta lucrurile astea, tocmai pentru a întreba ce variante avem dacă nu avem aceste documente. 
Ni s-a explicat foarte clar. Adică vin și vă spun niște lucruri concrete, n-au legătură nici cu politica, 
nici cu altceva. Concret și tehnic. Vă mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. De altfel, pentru acele 
documente a trecut un an jumate, puteau fi făcute fără nicio problemă între timp. Haideți să luăm... 
doamna Popa, drept la replică pentru că a fost menționată. După aceea, ne întoarcem la doamna 
Porumb. 

Doamna Daniela Popa: Da, atât m-am săturat de aceste jigniri... știți, de fapt, dumneavoastră ne 
jigniți și după aia spuneți că vă calomniez. Eu, ca să fie foarte clar, am spus că oamenii, cetățenii 
din sală au cerut să vorbească cu Primarul. Drept urmare, eu nu mă adresez dumneavoastră, eu mă 
adresez primarului ales. De acești cetățeni, da? Doi: Pentru că ați spus, de ce nu aveți acele 
documente? Nu, mă iertați, domnul Roșca, dumneavoastră ați venit când? 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: De 6 luni. 

Doamna Daniela Popa: 6 luni, da? N-am cum să vă întreb. Sunteți de 6 luni. E normal, că au fost 
multe proiecte. Recunoașteți? Multe proiecte începute de mine, recunoașteți? Bine. De ce nu sunt 
acele documente? Certificatele astea, expertizele, de ce nu sunt aceste documente? 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Asta vă spun. Că este blocat  
cu un caiet de sarcini de cel puțin 6 luni. Înțeleg că este pentru a patra oară pe ordinea de zi acest 
proiect de hotărâre de consiliu local care să clarifice acești 10%, pentru ca în caietul de sarcini și 
în referatul de necesitate să se specifice sursa fondurilor, care ar fi... 

Doamna Daniela Popa:  Bugetul local. 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Bugetul local, înțeleg, dar 
repet, nu sunt de la Direcția Juridică, vă spun doar din ce am înțeles... 

Doamna Daniela Popa: Păi răspunsurile astea nici nu trebuia să ni le dați dumneavoastră. Trebuia 
să ni le dea Primarul sau Viceprimarul. 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Am înțeles. Nu, aici, pe partea 
asta pot să vi le dau eu. Eu vă spun doar din punct de vedere al investițiilor unde am atribuțiile, am 
obligația să mă ocup de lucrurile astea, pot să vă spun doar că acolo am întrebat, nu mai târziu de 
ieri seară sau azi dimineață, nu mai știu exact, care este situația acestui caiet de sarcini. 

Doamna Daniela Popa: Uite, art. 13 din Ordonanța 18/2009 privind creșterea performanței 
energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ca să spun mai pe 
scurt, litera a): ”60% din alocațiile de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu 
această destinație din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 
Fonduri  europene; b) 40% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale, 
precum și din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal 
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constituite.” Art. 14 prevede că: ”Prin excepție de la prevederile art. 13, alin. (3) autoritățile 
administrației publice locale pot asigura, la cererea de finanțare depusă de către asociațiile de 
proprietari, în baza hotărârii consiliului local al sectorului sau a municipiului București, după 
caz, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, finanțarea cheltuielilor aferente 
executării lucrărilor de intervenție, corespunzătoare cotei de contribuție ce revine proprietarilor, 
asociației de proprietari, cu recuperarea sumelor în condițiile alin. (3), (5) și (10).” Deci așa cum 
a specificat și aici în art.14 și cum v-am spus și mai devreme, atât administrația Chiliman, atât 
administrația Tudorache, care apropos domnule Oianu,  în prima mea discuție cu primarul 
Tudorache asta a spus: ”Să continuăm proiectele bune.” Să continuăm proiectele bune, printre 
care și reabilitarea. Și-au asumat, domnule Viceprimar, și-au asumat și Consiliul Local a fost de 
acord. Și-au asumat ca cetățenii să nu plătească nimic, pentru că oricum plătesc taxe și impozite. 
... Nu, că n-am terminat. Mă iertați că mai era aici un articol. Mai bine nu mai vorbiți, domnule... 
Deci și-au asumat. Și-au asumat atât administrația Chiliman, cât și administrația Tudorache. Da, 
că au durat foarte mult licitațiile, așa este. Doi ani de zile a durat. Așa este. Atât a durat licitația 
pentru contractarea și executarea lucrărilor de reabilitare a imobilelor de locuințe. 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Vreau să mai spun un lucru 
important legat de chestia asta, vă rog... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. O să-i dăm un drept  
la replică domnului Păiuși, după aceea doamna Porumb, ca să închidem lista. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Viceprimar al Sectorului 1: Îi dau cuvântul domnului Roșca. Vă 
rog. 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Vreau doar să spun legat de 
ce nu există documentele. E un lucru de care m-am lovit în discuția cu mai multe UAT-uri în ultima 
perioadă și cu omologi din   alte UAT-uri. Sectorul 1 a executat, nu pot să vorbesc în trecut, nu 
știu în trecut, știu doar câte ore am alocat în ultimile 6 luni pentru treaba asta. Absolut toate 
documentele pe care le-am avut le-am pus în operă. Au trecut mai departe de la faza de proiectare 
la faza de execuție. Alte UAT-uri nu au avut fonduri sau au alocat fonduri în alte direcții. Nu pot 
să vorbesc în numele lor și nu este cazul, în momentul în care au prins acest PNRR aveau 
documentele pregătite. Noi nu le aveam. Ce avem e în lucru. Acele 47 de blocuri sunt în lucru. 
Pentru următoarele 85 stăm de vreo 6 luni de zile să facem acea licitație. Acum, discuțiile astea de 
legalitate, astea sunt niște chestiuni care mă depășesc nu din partea de legalitate, ci din partea de 
HCL-uri și așa mai departe, sunt chestiunile politice. Atât voiam să vă spun. Nu este o problemă 
de incompetență, așa cum a spus domnul Tudose, știu că, îmi pare rău, i-am dat un drept la replică 
acum, dar foarte bine, e normal, a aparatului de specialitate. Nu pot să spun că sunt incompetenți 
colegii mei, din moment ce absolut toate documentele pe care le-au avut pregătite le-au dus la 
îndeplinire, toate proiectele și, mai mult de atât, sectorul 1 are peste 90% din blocuri reabilitate.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Exact. 

Doamna Daniela Popa: Exact. Sunt acele documente. Sunt doi ani de când... 
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Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Se lucrează. Sunt șantierele 
din oraș. 

Doamna Daniela Popa: De ce a spus domnul Tudose incompetență. În doi ani de zile nu s-a făcut 
nimic. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți să continuăm. Domnule 
City Manager! 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Păi se face. Sunt acum în lucru 
blocuri. Sunt 5 blocuri care s-au terminat. Păi cum în doi ani? Alea au fost cele de anul trecut. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnule Roșca, dumneavoastră 
ați spus, într-adevăr, ați venit acum 6 luni de zile și n-ați găsit acele documente. Înainte de acele 6 
luni mai trecuse un an de zile în care Primarul era aici și avea posibilitatea  să facă aceste lucruri. 

Doamna Daniela Popa: Asta e incompetență. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Știm din noiembrie 2020. Ne 
bucurăm că sunt în lucru acum, cu dumneavoastră. Domnul Tudose, rapid vă rog. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Un drept la replică domnului Roșca. Aveți, conform spuselor 
dumneavoastră, un număr de blocuri aflate în acest moment.. Da? Bun.  Documentele care sunt 
necesare pentru blocurile aflate în acest moment în reabilitare sunt identice și la fel cu cele care 
sunt necesare pentru aplicarea în PNRR. Așa este, da? Bun. De ce n-ați aplicat în PNRR? 

Domnul Tudor Roșca – Administratorul Public al Sectorului 1: Pentru că ar fi o dublă finanțare 
și... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Renunțam să plătească cetățenii și cred că nimeni nu este 
împotrivă ca să nu plătească cetățenii. Plătim destule contribuții și către Uniunea Europeană și 
către Bruxelles și către, mă rog, 1001 de taxe și impozite, astfel încât dacă găsim această facilitate 
și ni se acordă această facilitate să putem să luăm, așa cum  v-am exemplificat sectorul 6, 5 și 4 au 
găsit această posibilitate ca să-și protejeze cetățenii. Aici e o discuție foarte simplă: protejăm sau 
nu cetățenii. Nu mă interesează de cei care au venituri foarte mari în sectorul 1. Nu mă interesază 
de cei care își pot permite să facă acest lucru. Este foarte bine că-și pot permite și să locuiască pe 
străzi pe capitale sau, mă rog, știți la cine fac referire, dar nu despre asta este vorba. Este foarte 
bine. Dar avem cetățeni care stau și lângă groapa de gunoi, care stau în Străulești, care stau în 
Băneasa și care poate nu-și permit aceste costuri. Despre asta vreau să vorbesc. Iar dumneavoastră 
ceea ce ne cereți nouă este să-i punem pe toți la grămadă printr-o chichiță legislativă într-adevăr și 
să-i punem pe toți la grămadă să plătească. De ce nu încercăm cu aceeași tenacitate să găsim, așa 
cum încearcă și alte sectoare,  o modalitate să ne protejăm cetățenii,  nu să-i supunem la plăți și la 
costuri. Anul trecut am terminat cu excedent bugetar de peste 400.000.000. Dacă acei 400.000.000 
erau împinși către reabilitare, în momentul ăsta discutam cu totul altfel. Nu vă pun la îndoială 
buna-credință, în schimb direcțiile pe care le impune și specific, le impune, doamna Primar,  de 
protejare a costurilor și a fondurilor pe care le are sectorul 1 cu destinație incertă atâta timp cât 
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terminăm un an cu peste 400.000.000 necheltuiți am dreptul să mă întreb de ce? Că sunt atâtea 
lucruri. Parcurile sunt mizerabile, gunoiul stă în stradă și vorbesc până mâine de chestia asta, da? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți să concluzionăm, domnule 
Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Putea să găsească o soluție, e foarte bună inițiativa și cu 
panourile, putea să se găsească o soluție prin care să cheltuim banii cetățenilor sectorului 1 în 
interesul lor. Asta era singura problemă și asta este singura dorință a Consiliului. Vă mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Porumb! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Am auzit atât de  multe astăzi, încât 
îmi pare rău, domnule City Manager, dar să știți că ar fi fost foarte bine pentru toți cetățenii care 
astăzi au fost prezenți aici să n-ascultăm explicații, pentru că este foarte greu să explici cuiva, din 
punctul meu de vedere, de ce alt primar care a fost investit în funcția aceasta odată cu doamna 
Primar a putut și poate și de ce la sectorul 1 nu se poate. Sunt tot funcționari publici și acolo, tot 
oameni. De ce în altă parte se poate și aici nu? De ce unii cetățeni din sectorul 1 au beneficiat 
gratuit și mai departe nu? Adică am înțeles scuzele dumneavoastră, am înțeles explicațiile, dar 
totuși la final cineva va trebui să plătească. Pentru ce? Pentru că aparatul de specialitate sau cine a 
coordonat nu s-a ocupat cum trebuie. Concluzia finală aceasta este la finalul zilei, după toată 
discuția aceasta. Alții au putut, cu ghidul ăla venit pe 30 martie sau când a venit și noi nu. Și nu 
vorbesc poate de sectorul 3, 4 care au avut același primar și în mandatul trecut, ci vorbesc de 
sectoare care au primari noi, 5 și 6, de exemplu. De ce alții au putut și noi nu? De ce la alții 
cetățeanul  nu plătește și la noi plătește? Asta este întrebarea zilei. Nu e corect! Nu e corect! Orice 
explicație ne-ați  da,  nu e corect pentru cei care la final vor scoate bani din buzunar. Că-s 5 lei, 
că-s 10, că-s 20, că-s 100 nu contează. Puteau să nu plătească nimic. Și noi puteam să fim astăzi 
gata cu proiectele. Mai departe, înțeleg și variantele, mi se par normale, dacă putem să împărțim 
cine e de acord să plătească... pentru că aici am ajuns, îi împărțim în două tabere: cine dorește să 
plătească și putem face lucrul ăsta, atunci să plătească, cine nu și dorește să mai aștepte, să mai 
aștepte, dar noi ca și Consiliu Local trebuie să ne uităm la ambele tabere. Și la cele care vor să 
plătească și la cele care nu vor. Atunci dacă se poate de către aparatul de specialitate să facă două 
proiecte, faceți-le, veniți cu ele, nu mai trageți de timp. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Bârgău! 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Vă mulțumesc, domnule Președinte! În primul rând vreau să 
îmi cer scuze cetățenilor care au asistat astăzi la acest circ, cer scuze în numele Consiliului Local, 
dar să știți că noi asistăm la acest circ sau la un astfel de circ cam la fiecare ședință. Primele 3-4 
ore sunt doar despre politică, după aceea trecem și noi, într-adevăr, la ordinea de zi. Totuși, cred 
că e patra oară, am înțeles, acest proiect pe ordinea de zi. De 6 luni sau de un an de zile, nu mai 
știu de când a fost... Ok, a doua oară, a patra oară... sunt alte proiecte cae au fost de zece ori. Stimați 
colegi, ar trebui într-adevăr, să ne întâlnim... ok, nu ne convoacă, care noi trebuie să ne întâlnim, 
da, și să discutăm, să nu mai stăm să facem politică aici 7 ore, să stăm să ne batem joc efectiv de 
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cetățeni, că cetățenii ne-au ales, da, trebuie să lucrăm pentru ei și cetățenii ne-au ales... Lăsați-mă 
să vorbesc, da? Cetățenii ne-au ales, trebuie să găsim soluții pentru ei. Puteam să găsim această 
soluție și mai devreme. Ok, au fost bani anul trecut. Poate votam de prima oară când a fost acest 
proiect, poate unele proiecte în anul viitor erau deja cu anveloparea făcută. Rugămintea mea este 
la toți colegii să încercăm să fim calmi, să stăm la masă și să reușim să ajutăm cetățenii, că de asta 
suntem aici. Doar prin certuri și politică nu vom reuși nimic. Mulțumesc mult. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Bârgău! Așa 
este. Aici suntem de acord. Sperăm să reușim să discutăm și cu președinții de asociații. Doamna 
Secan, dacă se poate, sunteți chiar în fața camerei și nu ne văd cei de acasă. Mulțumim frumos. 
Domnul Podaru, doamna Popa și după aceea ordinea de zi. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Revin cu rugămintea, că văd că am intrat în discuții tehnice pe 
același subiect. Deja e mult, e prea mult. Este evidentă și încercarea doamnei Primar de politizare 
și eșecul și am văzut și reacția unor oameni în vârstă. Și am văzut și reacția celor care își doresc 
cu 10%, dar am văzut și celelalte asociații. Haideți să trecem la vot pe proiecte, pe proiecte, vă rog 
mult de tot. 

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

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Nu, asta voiam și eu să spun, să trecem totuși la vot. Oricum, 
în afară de doamna nu cred că a mai rezistat nimeni aici. Nu știu cu cine s-a certat domnul consilier 
Bârgău și director, chiar nu știu, că noi toți aici am asistat la o dezbatere, n-a fost nicio ceartă. Am 
dreptate, doamnă? Eu n-am văzut pe nimeni să se certe. Așa e normal. Asta înseamnă dezbaterile. 
Au pornit din agora, da? Asta înseamnă. Nu s-a certat nimeni cu nimeni. Eu ce am constatat, ca de 
fiecare dată, sfidarea edilului, ca să folosesc cuvântul domnului Oianu, sfidarea edilului ca de 
fiecare dată. Așa face la fiecare ședință. Uneori, de fapt nu uneori, mai mereu, 90% nici nu vine 
de fapt, da? Noi aflăm așa lucruri pe parcurs, de asta și durează atât. Da, într-adevăr, noi suntem 
în slujba cetățeanului și trebuie să facem ce ne spune cetățeanul. Și de-asta am admirat astăzi 
această întâlnire. Chiar dacă nu i-a ieșit edilului, că o făcuse să ne certați pe noi. Nu i-a ieșit. 
Doamnă, felicitări! Felicitări tuturor celor care au venit. Dacă mai puteți să vă faceți timp, dacă 
mai aveți timp și când puteți dumneavoastră mai veniți aici în sală că e foarte important. Faceți-vă  
timp și veniți în sală. Știu că v-ați răpit din timpul petrecut cu copilul dumneavoastră. Și 
dumneavoastră, domnule, când mai aveți timp, veniți aici în sală. O să vedeți incompetență ce n-a 
mai existat în istoria acestui sector. Vă mulțumesc. Haideți să trecem la vot. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok. Mulțumim. Domnul Bârgău! 
Nu doriți cuvântul, am înțeles. Haideți să-l ascultăm și pe domnul. 

Cetățean al Sectorului 1: Bună ziua, în primul rând, tuturor. Văd că sunteți din tot arcul partidelor 
aici. Și până acum, în afara discursului între ghilimele al Administratorului Public care a vorbit la 
obiect și cu date concrete, restul povești, da? Chestii partizane. Până acum, în afara domnului 
Roșca eu n-am auzit nimic concret. Profesionist, la obiect, da? Au fost numai povești. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Aveți o întrebare? Am 
înțeles, nu aveți o întrebare. Ok, nu știu cum îl cheamă pe domnul președinte de asociație. Aș vrea 
să vă spun, probabil n-ați auzit foarte bine și doamna Porumb și doamna Popa și eu și domnul 
Tudose, mai mulți consilieri locali au citit inclusiv din lege și au explicat așa cum sunt azi 
contractele în vigoare că există o hotărâre de consiliu în vigoare. Am vorbit foarte tehnic și foarte 
specific, dar, da, ăsta este rezultatul. Domnul Bârgău, mai aveați ceva sau...? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Ordinea de zi. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am înțeles. 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Doar să trecem la ordinea de zi. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok. Mulțumim frumos. Haideți să 
votăm ordinea de zi, dacă nu mai sunt alte puncte de vedere pe marginea ei. În online avem pe 
domnul Caraian și pe doamna Regalia. Domnul Caraian? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Regalia! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Puteți vota și în sală... 
Mai avem cinci voturi în sală... Încă un vot în sală. Mulțumim. Dacă pot să văd și ecranul, dar cred 
că avem... da, mulțumesc. Deci avem 25 de voturi pentru din totalul de 27. Ordinea de zi a fost 
adoptată. 

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 25 de 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok. Haideți să dăm citire 
proiectelor de pe ordinea de zi. După ce dăm citire proiectelor de pe ordinea de zi vom vota 
suplimentara, după aceea voi citi și diversele. Înțeleg că sunt și un număr de proiecte retrase. O să 
discutăm în acel moment despre ele. Primul proiect este: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare digitalizării și transparenței 
la nivelul aosicațiilor de proprietari înființate pe raza administrativ-teritorială a 
Sectorului 1 al Municipiului București și a Regulamentului de implementare a acestora 
(K2-364/2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente. Dacă nu sunt, din punctul meu de vedere, mai este de lucru la acest regulament. 
Este destul de neclar. Asociațiile nu știu foarte clar ce trebuie să facă. Nu știm, de asemenea, cum 
sunt păstrate datele, dacă se respectă GDPR-ul, dacă mai au și alții acces la ele și așa mai departe. 
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Consider că regulamentul poate fi îmbunătățit și sper să se facă acest lucru cât mai repede. Mergem 
la vot atunci pe acest proiect. Domnul Caraian? 

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

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Mulțumim. Puteți vota și în sală. 
Încă un vot. Mulțumim. Avem 11 voturi pentru, 5 abțineri și 9 voturi împotrivă. Proiectul nu a fost 
adoptat. 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-364/2021 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI 

PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 25 de consilieri locali prezenți în 
momentul votului din totalul de 27 de consilieri locali în funcție. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mergem mai departe. Proiectul 2: 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente 
cotei de contribuție ce revine proprietarilo/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea 

termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 1 al 
Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de 
locuințe incluse în cadrul programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de 

locuințe la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București (K2-251/30.08.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Mulțumesc. Cred că am discutat deja foarte mult despre acest proiect. Eu, unul,  
sper să fie o discuție reală și cu președinții de asociație și cu grupurile politice în perioada imediat 
următoare. Mergem la vot. Domnul Caraian, cum votați proiectul? 

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

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Îmi mențin punctul de vedere, împotrivă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Mulțumim. Mai avem cinci voturi  
în sală. Mulțumim. Avem 11 voturi pentru, 5 abțineri și 9 voturi împotrivă. Proiectul nu a fost 
adoptat. 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-251/30.08.2021 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI 

PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – din 25 de consilieri locali prezenți în 
momentul votului din totalul de 27 de consilieri locali în funcție. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: După cum am spus, și președinții 
de asociații așteaptă un răspuns urgent.Sper să reușim să le dăm acest răspuns și un proiect adaptat 
în perioada următoare. Următorul proiect de hotărâre, nr. 3: 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea  Anexei Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 189/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație în unitățile de învățământ preuniversitar 
de stat din Sectorul 1 al Municipiului București, cu modificări și completări (K2-

053/10.03.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Fiind vorba despre nume va fi un 
proiect cu buletine de vot. Avem deja propunerile? Sau întrebăm grupurile politice? Deci întrebăm 
grupurile politice. Ok. Grupul USR? Între timp luăm pe doamna Porumb. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Grupul PNL îl propune pe domnul 
Dan Podaru pentru Liceul Media. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Mulțumim. Mai sunt alte 
propuneri sau…? Grupul PMP? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Nu avem propuneri. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Și grupul PSD? 
Propunerile din partea grupului PSD. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu avem propuneri. Mulțumesc. 

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

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul General al Sectorului 1: Scuzați-mă un pic, domnule 
Președinte,  mai este nevoie pentru Colegiul Național ”Ion Neculce” și pentru Școala Militară de 
Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică ”Gheorghe Lazăr”. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți că mai așteptăm… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși -  Viceprimar al Sectorului 1: Pentru ”Gheorghe Lazăr”, domnul 
Drăgușin. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am înțeles. Dacă nu este o altă 
propunere, nu știu, pot să mă propun pe mine, ca să nu mai repetăm și data viitoare HCL-ul. Ok. 
O să primim buletine  de vot. Vor fi xeroxate acum și o să le primim în curând. Până vin buletinele 
de vot, recomand să mergem mai departe la proiectul 4: 

4. Proiect de hotărâre 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 



  

73/170 

 

evacuare ape pluviale, iluminat arhitectural biserică și curte pentru Biserica 
Evanghelică C.A. București, Sector 1, strada Luterană, nr.2 (K2-016/01.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Dacă aici sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Dacă nu, mergem la vot la acest proiect. Deci, la proiectul 4, domnul Caraian, 
cum votați? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Puteți vota și în sală. 
Încă cinci voturi... Încă un vot. 

Personal tehnic: Doamna Porumb. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Avem 23 de voturi 
pentru și 2 abțineri. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 DE VOTURI PENTRU ȘI 2 ABȚINERI – din 25 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Mergem mai departe la punctul 
5: 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Local al Sectorului 1 nr. 37/25.02.2021 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale 
Poliției Locale Sector 1 (K2-017/01.02.2022)   

 

Domn ul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Dacă nu, mergem la votare. Domnul Caraian, cum votați proiectul 5? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Puteți vota și în sală… 
Încă șapte voturi în sală… Încă cinci voturi în sală… 

Personal tehnic: Doamna Porumb, domnul Oianu,  domnul Podaru, domnul Chirvasă.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Haideți că vom face și votarea 
pentru următorul… Și aici avem 25 de voturi. Unanimitate. Proiectul a fost adoptat. 
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HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 25 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ne întoarcem la proiectul pentru 
care votăm acum. Mulțumesc.  

Se procedează la distribuirea buletinelor de vot pentru proiectul  K2-053 (punctul 3 de pe 

ordinea de zi). 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Avem trei opțiuni. Puteți pune X 
în căsuța cu care sunteți de acord. 

Comisia de validare procedează la numărarea voturilor și se anunță rezultatul. 

 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță:  La Liceul Media: domnul Dan Podaru - 18 voturi pentru, 
5 împotrivă; La Colegiul Național ”Ion Neculce”: Ciungu Daniel – 18 voturi pentru, 5 împotrivă;  
la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică ”Gheorghe Lazăr”:  domnul 
Drăgușin Laurențiu – 16 voturi pentru, 7 împotrivă. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Avem numărul 
necesar pentru toți 3. Vom supune la vot proiectul în întregime. Este proiectul nr. 3. Mai avem 
online colegii? Da, domnul Caraian, cum votați proiectul 3? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Puteți vota și în sală. 
Încă trei voturi… 

Personal tehnic: Doamna Porumb… doamna Haliț… domnul Chirvasă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Am înțeles. De altfel, vedem că 
unii colegi au reușit să-și comande de mâncare. Recomand ca și ceilalți colegi, dacă doriți să 
comandați… să luăm o pauză la un moment dat în curând. Ok. Haideți că avem suficiente voturi 
oricum. Deci avem la acest proiect 23 de voturi, din totalul de 27, pentru. Să notăm că lipsesc doi 
consilieri la acest vot. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA  A FOST ADOPTATĂ CU 23 DE VOTURI PENTRU; 2 consilieri nu și-au 

exprimat opțiunea de vot – 25 de consilieri prezenți în momentul votului din totalul de 27 de 
consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ne întoarcem la proiectul nr. 6: 
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6. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport pentru antrenamente sportive din 
incinta Colegiului Național ,,Ion Neculce” din Sectorul 1 prin licitație publică, aflată în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 (K2-019/02.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Da, eu vreau. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Vă rog, doamna Regalia! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Până acum sălile de sport se închiriau, iar chiria 
se împărțea în două părți: jumătate mergea către Primăria Sectorului 1 și jumătate rămânea în 
școală. Este de menționat faptul că toate calculele privind chiria le face contabilul școlii. În prezent, 
contractul tip care se află atașat la fiecare proiect de închiriere îmi spune clar, jumătate din bani 
merg la Primpria Sectorului 1, jumătate merg la Primăria Municipiului București. Ca urmare, eu, 
Ruxandra Regalia, om de școală spun că sunt împotriva acestor închirieri. Să rămână spațiu școlar 
și să fie folosit numai de școală. Dacă școala nu beneficiază  de nimic, atunci să nu închiriem. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Și că tot suntem la săli de sport, îmi permit să fac 
o întrebare, deși nu are legătură cu Neculce. Vreau să adresez o întrebare domnului Păiuși, doamnei 
Primar… cine este din administrația Primăriei… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Domnul Păiuși este aici. Doamna 
Primar nu mai este. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Îmi pare rău. O văd, că sunt în fața 
calculatorului… cine va suporta cheltuielile de igienizare din sălile de sport în care au fost cazați 
refugiații ucrainieni? Am și eu o întrebare. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Regalia 
întreabă cine se va ocupa de partea de curățenie în sălile de sport… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Cine va plăti igienizarea… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Da, cine va plăti igienizarea 
pentru… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): …pentru că sala de sport nu înseamnă numai sală. 
Înseamnă vestiare, înseamnă grupuri sanitare… Și totuși pe acolo au trecut, hai să zic, mii de 
oameni. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință:  Mulțumim. Domnule Păiuși, dacă 
puteți să apăsați… Și eu am o continuare la întrebarea doamnei Regalia legat de acest subiect. 
Înțeleg că Poliția Locală nu se prea mai duce… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Deci nu am fost deplasată, domnule Președinte? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Nu, nu, desigur. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Înțeleg că Poliția Locală nu mai 
merge în vizită la aceste spații unde  sunt refugiații și că paza de la fața locului este totuși prea 
puțină, mai ales că vorbim de cămine unde sunt copii și refugiați, na, cu diferite probleme să zicem. 
Cred că ar fi normal să revină Poliția Locală în acele locații. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Din informațiile mele, Poliția Locală 
este prezentă acolo.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Domnule Păiuși, mă iertați… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Eu vă spun din ce ne-au comunicat 
nouă directorii. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Verific lucrul ăsta. Dar asta știu… Și 
ultima oară când am fost, Poliția Locală era prezentă. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Da, dar dumneavoastră n-ați fost după ora 20.00. 
După ora 20.00 se coboară în curtea școlii respective, se  fumează, se stă pe bancă, se consumă… 
și totuși acolo sunt elevi. În internatele acelea sunt și elevi. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: O să verificăm lucrul ăsta, vă dați 
seama. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Iar în timpul nopții nu e nimeni decât pedagogul 
școlii, mă scuzați.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: O să verificăm. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Și răspunsul la întrebarea doamnei 
Regalia… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Păi, curățenia s-a realizat întotdeauna 
cu aparatul… ați văzut și dumneavoastră, ați fost acolo… întotdeauna a fost curat și tot ce ține de 
partea sanitară, întotdeauna era foarte curat. Eu de câte ori am fost, așa am găsit. 

Doamna Daniela Popa: Cine a plătit? Școala sau…? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: În niciun caz școala. 



  

77/170 

 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Eu nu mă refeream la curățenie. Mă refeream la 
igienizare. WC-urile trebuie igienizate, date pe ziduri, că totuși acum vor intra copii. Acolo au fost 
adulți. Totuși trebuie făcută curățenie, după atâtea sute de … 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Domnul Viceprimar a spus că o 
să verifice. Doamna Secretar General vrea să intervină. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Regalia, cu privire  la 
aceste spații, coordonatorul este Direcția de Asistență Socială, conform unei hotărâri a Comitetului 
Local pentru Situații de Urgență. În plus, anumite cheltuieli se vor deconta, există legislație, prin 
IGSU. Noi le contabilizăm și le trimitem pentru decontare, prin Direcția de Asistență Socială, 
IGSU-ului. Așa că cei care se ocupă de igienizare sunt colegii noștri de la Direcția de Asistență 
Socială, instituția care a fost stabilită în Comitetul Local, ca și coordonator al programului. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Da, vă rog, și doamna Popa! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Răspunsul de la dumneavoastră din Primărie a 
fost să se descurce școlile. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, asta am auzit și eu. 

Doamna Daniela Popa: Cred că sunt anumite cheltuieli care vor fi decontate de IGSU, așa, dar 
nu cred că și cheltuielile de igienizare despre care vorbește doamna Regalia. Și într-adevăr, e o 
problemă pentru școli. Ar trebui toalete noi. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Plus că la cheltuielile curente la anumite școli, 
școlile fac calculul… aici, la fel, e nevoie de ajutorul DGASPC-ul să facă calculul pentru că ei au, 
de fapt, datele oficiale cu cine vine, cine intră, cine iese. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Sunt probleme semnalate de 
directori. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Evidența a făcut-o Poliția Locală, dacă știu bine. 
Deci Poliția Locală știe numărul de intrări, numărul de ieșiri. Școala nu știe. Școala însă a fost pusă 
să calculeze. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, Poliția Locală face acest 
lucru pentru că are atribuția ținerii evidenței intrărilor/ieșirilor din centru, iar aceste centre, pe 
perioada în care sunt stabilite cu această funcțiune prin Hotărârea Comitetului Municipal pentru 
Situații de Urgență, gestionarea lui, administrarea lui revine autorităților de la sector, prin direcțiile 
de care v-am povestit, prin instituțiile subordonate primarului și atunci toată  această   procedură 
s-a reglat. Noi am stabilit-o în cadrul Comitetului încă de la începutul lunii martie. O să-i întreb și 
pe colegii noștri… o să le transmit… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Asta e rugămintea din partea 
directorilor, că nu au resursele să facă toate aceste lucruri și dacă există datele de la Poliția Locală 
sau DGASPC 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Din câte știu eu n-ar trebui să 
fie la directori această… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Poate au fost rugați șă se ușureze 
o muncă, nu știu. Dar dacă există atribuții date la DGASPC și la Poliția Locală, să lucreze 
împreună. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Ținând cont de faptul că noi, desi acum  două 
săptămâni am aprobat bugetul, bugetul n-a ajuns în școli până la ora asta pentru a fi semnat de 
directori pentru a-și continua după aceea traseul către… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Așa este, doamna Regalia. Să 
știți că mâine este ultima zi, conform Codului administrativ, în care avem obligația să transmitem 
prefectului această hotărâre. Această hotărâre de aprobare a bugetului s-a finalizat astăzi, pentru 
că a trebuit  implementate în cadrul proiectului initial toate cele aproape 70 de amendamente sau 
câte au fost ele, luat fiecare în parte și a fost o procedură de durată, care s-a finalizat astăzi și mâine 
se împlinește termenul legal de 10 zile lucrătoare de la aprobare și mâine va fi comunicată 
prefectului și probabil în cursul zilei de vineri sau săptămâna viitoare vor fi comunicate și școlilor, 
adică va fi adusă la cunoștință hotărârea de consiliu… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): În trecut a fost o altă procedură, doamnă. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: … din acest motiv n-a ajuns 
bugetul la școli… că n-a ajuns nicăieri. Încă nu s-a comunicat prefectului. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Școlile au întrebat, eu de aceea vă întreb. Eu 
nimic nu scot de la mine din burtă. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Aici v-am și răspuns. 

Doamna Daniela Popa: Vă rog, dacă tot n-am avut timp la începutul ședinței să adresăm 
interpelări și, ca de obicei, doamna Armand nu este prezentă, și oricum nu așteptăm răspunsuri, 
așa că, domnule Viceprimar, mă întreabă cetățenii, părinții, ce se întâmplă cu bursele? O dată. 
După aia cine se ocupă de curățenia din piețe. Și trei… Trei întrebări și vă rog să-mi răspundeți 
acum ce se întâmplă cu lista de priorități pentru acordarea locuințelor sociale, care n-a fost afișată 
până acum. Ce se întâmplă cu bursele? Cine face curățenia în piețe? Și ce se întâmplă cu lista de 
priorități? Cetățenii m-au rugat să adresez aceste interpelări. De fapt, suntem foarte mulți 
interpelați pe Facebook cu bursele. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, suntem în grupuri de părinți, 
bineînțeles, și se întreabă… 

Doamna Daniela Popa: A fost aprobat, de ce nu primesc elevii burse? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Exact. Unii au primit pe ultimile 
două săptămâni semestrul  trecut, n-au mai primit pe acesta. Alții au primit două și două săptămâni, 
n-au primit pe următoarele luni, desi banii sunt… 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Gândesc că toate bursele vor fi 
achitate, asta e clar. Mai mult nu pot să vă dau eu un termen. Nu cunosc. 

Doamna Daniela Popa: Eu vă cred. Domnule Păiuși, eu vă cred.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dar vine Paștele și au și acești 
oameni nevoie, până la urmă. 

Doamna Daniela Popa: Nu sunteți dumneavoastră responsabil, dar totuși modul ăsta haotic în 
care se dau bursele, deși noi aici, în Consiliu, toți am votat să se dea și să se plătească la zi. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Și evident că se vor da, asta e fără 
dubiu. 

Doamna Daniela Popa: Păi faceți niște demersuri în sensul ăsta ca să se plătească bursele elevilor 
la timp… Ce se întâmplă cu…? Cine face curățenie în piețe? Cine este responsabil? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Păi, parte în contract e inclusiv 
Compania de Investiții în Sănătate. Sau acest contract. 

Doamna Daniela Popa: Ce înseamnă parte, că nu înțeleg? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Trebuie să întrebați colegii… Nu 
știu, nu mă întrebați pe mine. Compania de Investiții în Sănătate nu este… 

Doamna Daniela Popa: Eu n-am de ce să-i întreb pe dumnealor… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: De ce? Contractul e la dânșii. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dumneavoastră sunteți executivul. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Contractul este la dânșii. Întrebați-i. 
Am mai avut discuția asta. A fost un reprezentant… 

Doamna Daniela Popa: Haideți să stabilim! Cum adică contractul este la dânșii? Ce sugerați aici? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Legat de partea de salubrizare la 
piețe, este la Companie… 

Doamna Daniela Popa: Nu, pe bune, ce-i asta ”Contractul e la dânșii”??  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Contractul este între Primăria 
Sectorului 1 și Compania de Investiții. 

Doamna Daniela Popa: Domnul Păiuși, eu vă cer doar să faceți! Executați, domnule, ce aveți în 
atribuții! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: V-a răspuns și domnul Președinte de 
ședință. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este, domnule Păiuși, dar fiind 
executivul, dumneavoastră sunteți parte a contractului. 
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Doamna Daniela Popa: Cine să-mi răspundă? Ce coleg să-mi răspundă, că dumneavoastră sunteți 
executivul? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Noi, consilierii locali, nu suntem. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Păi, acum avem un contract încheiat 
între Primărie, așa cum v-a spus și domnul Președinte și Compania de Investiții. 

Doamna Daniela Popa: Așa, și Compania de Investiții trebuie să facă curățenie în piețe? 
Compania de Investiții? Sau are alt...? Nu înțeleg. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu știu care sunt toți colegii din 
AGA de acolo care  pot să pună întrebarea la Compania de Investiții. Ce știam era că acel contract 
nu era de fapt trimis de executiv către Companie  și de-asta e bine să răspundă dânșii, că vorbim 
la a treia mână. 

Doamna Daniela Popa: Eu mă adresam executivului că interpelările se adresează executivului. 
Domnule Păiuși, și acum fără nicio... spuneți-ne exact ca să afle toată lumea care m-a întrebat, 
cetățenii. Cine se ocupă de curățenia în piețe? Nu știți acum... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Păi, Compania de Investiții în 
Sănătate... 

Doamna Daniela Popa: Și face Compania curățenie? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Este acel contract alocat de către 
Primărie, este totul semnat...? 

Doamna Daniela Popa: Nu, să fie transparent, cine face curățenie în piețe? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Compania de Investiții în Sănătate! 

Doamna Daniela Popa: Adică funcționarii din Companie fac curățenie în piețe? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Păi, este un contract, probabil 
subsecvent,  pe care dânșii trebuie să-l ducă la îndeplinire prin... 

Doamna Daniela Popa: Deci, doamna Secretar, eu am adresat aceste interpelări, solicit să mi se 
transmită răspunsul în scris, vă rog frumos. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Și a treia întrebare... 

Doamna Daniela Popa: Și a treia era când se afișează lista de priorități? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Păi, am avut ședințe și avem ședințe 
în fiecare luni. Este colegul nostru aici, domnul Oianu, poate să vă confirme lucrul ăsta. Am 
analizat 680 de dosare. Probabil că următoarea săptămână o să avem lista. Au fost câteva dosare 
asupra cărora am discutat. Oricum săptămână de săptămână... 

Doamna Daniela Popa: Știți că ea trebuia afișată în martie... 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: ...am analizat în medie 53 de dosare. 
Eu zic că oamenii sunt profesioniști. Noi ne-am făcut... 

Doamna Daniela Popa: Ok, deci avem cuvântul dumneavoastră că săptămâna viitoare se afișează. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Nu pot să vă garantez 100%, dar eu 
vă spun că noi am analizat în comisia respectivă toate dosarele. Cred că mai erau vreo trei asupra 
cărora am mai avut câteva probleme, deci, din punctul meu de vedere, lista va trebui să fie afișată. 

Doamna Daniela Popa: La timp. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1:  La timp. 

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

Doamna Daniela Popa: Ok, mai aveam o interpelare, dar o s-o adresez mai târziu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți, vă rog, să ne întoarcem la 
subiectul acestui proiect... Domnul Tudose, doamna Porumb! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, eu o să pun pe speaker și o să auziți o altă măsură abuzivă 
a doamnei primar Armand. Într-adevăr, cine nu este cu noi este împotriva noastră. E o doctrină 
nazistă, aplicată așa cum bine se vede de către USR. Înțeleg că doamnei care a venit și și-a permis 
să-i facă anumite observații, din Piața Aviației, i s-a reziliat contractul pe care îl avea. Și acum o 
să-i dau cuvântul doamnei Trifan, de la Piața Aurel Vlaicu. În acest moment puteți vorbi, vă aude 
Consiliul. 

Doamna Adela Trifan: Bună ziua, domnilor consilieri! Bună ziua, domnului Președinte de 
ședință! Și domnului Păiuși, că am văzut că doamna Primar nu mai este. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bună ziua! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Bună ziua! 

Doamna Adela Trifan: În urma sesizărilor făcute de către mine pentru aceste piețe și pentru piața 
mea și sesizările scrise făcute către Primărie, vă aduc la cunoștință că astăzi am fost sunată de către 
administratorul de piață că mâine se prezintă, că altfel nu se prezintă nimeni în piața aia, să-mi 
aducă acea hârtie prin care îmi este  reziliat contractul pentru neplată, pentru că ăsta este semnul 
meu de protest. Înțelegeți lucrul ăsta? Am garanție de drept. Doamna Primar știe ce-a semnat? Știe 
de mizeria din piețe, doamna Primar? Că mâine la ora 8  intru în greva foamei acolo. Mâine voi fi 
în fața Judecătoriei Sectorului 1 pentru abuzurile pe care le face această doamnă Primar. Îmi pare 
rău că n-am venit acolo,  pe loc. Este inadmisibil ce faceți din acești chiriași. Vă bateți joc! Piețele 
sunt într-un focar de mizerie. Este inadmisibil! La un control de la ISU să se sune să știe ce deviz 
să facă ISU, către ce departament. Este inadmisibi! Trăiesc într-o mizerie de nedescris în Piața 
Aurel Vlaicu, din cartierul de fițe. Domnul Păiuși, care luați 200 de milioane pe lună salariu, este 
posibil? Vă aduc la cunoștință și să mă audă toată opinia publică, președintele României, Guvernul 
României. Este inadmisibil ce se întâmplă în Primăria Sectorului 1! Această femeie să fie judecată 
pentru ceea ce s-a făcut la vot! Suntem locuitori ai sectorului 1. Cât își mai bate joc de noi? 
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Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Trifan intrăm în ședință, din păcate. Avem 60 de 
puncte. Ați transmis mesaul și vă mulțumesc. 

Doamna Adela Trifan: Vă mulțumesc frumos, domnule Tudose. Am intervenit că domnul Păiuși 
nu știe pentru  ce este plătit.  Nu știe cine să dea cu mătura în piețe? Să știți că ANPC-ul ne-a adus 
la cunoștință că va închide toate piețele, că-s focar de infecție. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am înțeles. Am recepționat. Vă mulțumim mult. 

Doamna Adela Trifan: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, domnilor consilieri. Sănătate și-
o zi bună! Și o să auziți de mine! 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Aș vrea să intervin și eu, dacă se poate! 

Doamna Adela Trifan: La revedere! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, eu doresc să revin la o notă pe care am primit-o din partea 
doamnei Secretar Lavinia Paul referitoare la punerea la dispoziție către Consiliu, către colegii 
consilieri, a contractului încheiat de Primăria Sectorului 1 cu Casa de avocatură Mușat.   
Invocându-mi-se articolul 226, respectiv 243 din OG 57/2019, mi s-a spus de către doamna 
Secretar că nu este obligația dânsei să respecte obligația Primarului de a comunica acest lucru către 
consilieri. Țin să precizez, am citit cu atenție articolul și am obținut și interpretarea lui juridică. 
Atâta timp cât adresa doamnei Secretar face referire și către alte departamente,  inclusiv 
Departamentul Juridic, s-a trimis către Cabinet Primar, Direcția Juridică, Legislație și Direcția de 
Investiții. Deci există în afară de Cabinetul Primarului, care oricum absentează într-un mod care 
nu poate fi catalogat decât ca abuz în serviciu, celelalte două direcții puteau să răspundă și să-și 
asume prin transmiterea acestui contract către Consiliu. Suntem consilieri aleși, nu suntem 
persoane venite de pe stradă, știm să respectăm toate normele de siguranță ale documentelor 
primite din Primărie. Avem obligația și cerința expresă să ni se aducă la cunoștință tot ceea ce se 
întâmplă în Primărie ca să putem să votăm în cunoștință de cauză. Vreau să mi se explice de ce 
după expirarea termenului legal, nici astăzi, la ședința următoare, am sesizat deja de două ședințe, 
nu ni se pune la dispoziție contractul cu Casa de Avocatură Mușat. Este ceva de ascuns? Are 
doamna Primar ceva de ascuns? Faptul că sunt taxele cu 400% decât erau la cea mai scumpă casă 
de avocatură de pe vremea lui Tudorache? Nu știu, nu vreau să mă pronunț până când nu am 
contractul în față. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Vreau să știu ce privește acest contract. Din cunoștințe, pentru 
că evident, știu ce privește acest contract, este încheiat special pentru rezilierea contractului cu 
Romprest, vreau să ni se pună la dispoziția întregului Consiliu acest contract să vedem și noi ce 
contracte închide în spatele nostru, prin primărița Armand. Vă mulțumesc. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Din punct de vedere al 
obligațiilor legale, eu… Secretarul General, și le îndeplinește. În sensul că asigură comunicările 
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între cele două autorități. Nu se poate substitui atribuțiilor celor două autorități nici într-un sens 
nici, în celălalt. Și o să vedeți din acest punct de vedere, o să vă aduc…o să solicit și Prefectului 
un astfel de punct de vedere, în cursul săptămânii trecute cât s-a desfășurat acțiunea de control în 
intervalul 14-18 martie, am discutat aceste aspecte, atributul secretarului în sensul Codului 
Administrativ nu este de a obține sau de a transmite în locul, de a răspunde la interpelări în locul 
primarului sau viceprimarilor, așa cum scrie în mod expres Codul Administrativ, ci de a asigura 
comunicările între cele două autorități. Ceea ce s-a făcut. Și într-un sens, în sensul că, în premieră 
de la apariția și publicarea Codului administrativ am început să extragem din procesele-verbale 
aceste solicitări și să le transmitem celor cărora le adresați legal interpelarea și în același sens, cei 
care au obligația să vă răspundă la interpelare vor primi, prin intermediul Secretarului, răspunsul. 
Nu ne putem substitui atribuțiilor celor două autorități.  

 Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Secretar, dumneavoastră ați menționat în adresă trei 
direcții distincte. Cabinetul Primarului… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, care vor sprijini, domnul 
consilier, răspunsul, că nu vă imaginați că o să răspund … o să redacteze, pentru că aceste 
documente nu sunt în gestiunea Cabinetului Primarului, dar, potrivit legii, cel care răspunde la 
interpelări este autoritatea executivă, nu aparatul de specialitate.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Dar documentele le are și Direcția Juridică și Direcția de 
Investiții. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, este foarte posibil și 
probabil. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: V-au răspuns aceste direcții către dumneavoastră, astfel încât 
dumneavoastră să mai așteptați doar răspunsul de la Cabinetul Primarului care oricum nu o să vină 
sau nu? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Aceste răspunsuri se transmit 
oricum doar la Cabinetul Primarului, cel care are obligația legală să răspundă la interpelări. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bine, bine, mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți vă rog să continuăm. 
Mulțumim. Doamna Porumb, domnul Gheorghe, doamna Popa. Doamna Porumb nu dorește 
cuvântul acum. Domnul Gheorghe, vă ascultăm dacă mai sunteți… nu mai sunteți momentan, o să 
revină domnul Gheorghe… Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Nu, așa este doamna Secretar, dumneavoastră nu trebuie să vă mai 
identificați cu instituția. Domnule Păiuși, am și votat aici în Consiliu, deși… Legea transparenței, 
să se publice toate contractele, toate… Unde-i, domnule?… Cum să nu-i dați unui consilier local 
ceva ce v-a cerut? Cum să nu-i dați contractul? L-a cerut în numele tuturor. S-a și votat un HCL  
depus de PNL.   



  

84/170 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Există un HCL în vigoare, da, 
depus de PNL. 

Doamna Daniela Popa: Totul , n-ați spus dumneavoastră de la început, transparență totală… 
Unde sunt contractele? Nu e nici un contract. Domnul Păiuși… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Păiuși, dacă doriți să 
răspundeți? 

Doamna Daniela Popa: Nu, că nu dorește, a zis că nu e contractul. Nu, fiți mai responsabil, totuși. 
Nu mai… aparatul de specialitate e în subordinea dumneavoastră, a primarului, da? E în subordinea 
primarului. Domnule, dacă noi facem niște interpelări, răspundeți totuși la aceste interpelări că… 
și nu e normal să nu i se comunice unui consilier local ceva ce a cerut. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Conform Codului administrativ și 
conform Hotărârii de consiliu în vigoare. 

Doamna Daniela Popa: Da, și e deja a treia oară, a treia oară când solicită. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, nu, e o mică problemă. Deja devine o obișnuință. Am 
cerut în patru ședințe consecutive să mi se comunice care este statusul și statutul ADI-ului. Între 
timp, stimați colegi, stimați colegi liberali, atenție că aici vă privește, statutul ADI-ului a fost votat 
și între timp s-au ținut două întâlniri ale ADI-ului. Acest Consiliu, domnul Oianu, domnul Podaru, 
colegii!... o secundă, deci puneți casca, da, așa, țin să vă anunț că, în afară de faptul că nu ni s-a 
comunicat Statutul ADI-ului nici până în momentul ăsta, au avut loc două întâlniri ale ADI-ului  
și cred că ar fi bine să știm și noi ce discută doamna Primar în alte părți, pe spatele Sectorului 1 
referitor la acest ADI. Considerați că este normal să fim informați de discuțiile purtate de doamna 
Primar sau de cine Dumnezeu desemnează să meargă la acele întâlniri, colegii consilieri, domnul 
Păiuși? Vă rog, întrebare directă. 

Doamna Daniela Popa: Păi, va face ca astăzi, știți, nu ne spune, în ultima clipă și după aia dă 
vina pe noi. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți, vă rog, să mergem mai 
departe, o să… 

Doamna Daniela Popa: Da, sigur, vreau să mergem mai departe, dar premiera e, doamna Secretar, 
că nu se răspunde la interpelări, că până acum s-a răspuns la toate interpelările pe care ni le adresa, 
da? Premiera e că nu se răspunde, doamna Secretar! Atât vă specific. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Codul administrativ  nu  acordă 
atribuții secretarului… păi nu să răspundă… da. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Auziți, dar nici eu nu înțeleg, adică s-a cerut această 
informare și nu am primit? Doamnă, doamnă… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Domnul Gheorghe, nu vă auzim. 
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Doamna Daniela Popa: Doamnă, nu pe dumneavoastră v-am…am zis că premiera e că nu se 
răspunde la interpelări. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, haideți să-l ascultăm 
pe domnul Gheorghe, s-a reconectat. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, stați,  dar am și eu o întrebare legat de speța asta acum, că 
tot  este  proaspătă. Dacă noi cerem o interpelare în ședință, în mod normal Secretariatul trebuie 
să transmită către direcția în cauză, ca să ni se răspundă. Secretariatul a trimis către o direcție și nu 
ni s-a răspuns sau ce?!... Nu înțeleg, care este aici… unde ne-am blocat?                          

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului: Domnule consilier, am trimis în 
primul rând autorității care potrivit Codului administrativ are obligația să răspundă la interpelări, 
repectiv primarului, asta îmi spune Codul administrativ, așa am procedat, și, bineînțeles spre 
știință, pentru a pregăti răspunsul, compartimentelor de specialitate care au atribuții în sensul celor 
care fac obiectul interpelării dumneavoastră. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Bun, păi atunci, bun, am înțeles. Foarte bine atunci.  
Poate trimiteți domnului Tudose toată această listă cui ați trimis și cine nu a răspuns, domnule 
Tudose, legea vă permite să faceți adresă la Prefectură, ca să se constate neîndeplinirea obligațiilor, 
nu? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu eu fac adresă, nu… }mi cer 
scuze, Codul administrativ nu stabilește o astfel de obligație în sarcina secretarului general să 
sesizeze prefectura în legătură cu….  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Ce? Păi nu dumneavoastră, am zis domnul Tudose 
poate ulterior să sesizeze Prefectura că nu s-a răspuns la interpelări. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Așa da, așa da, bineînțeles. 
Bineînțeles, aveți acest drept de a sesiza prefectul cu privire la eventualele… bineînțeles, e dreptul 
dumneavoastră. Înțeleg că există… și au făcut obiectul controlului… acuma o să vedeți răspunsul. 

 Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Păi tocmai. Exact! Normal, adică, domnul Tudose, 
cel mai simplu așa trebuie făcut, de ce mai stăm la discuții? Adică, da, o să vedem. În mod normal 
noi trebuie să ne adresăm unei autorități superioare care poate constata o asemenea abatere, dacă 
este cazul, nu?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu vă… exact. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Știți ce se întâmplă cu legile 
acestea? Sunt obligații care dacă nu au prevăzută sancțiunea, știți foarte bine, nu este o premieră, 
nu este prima data, nu au prevăzută sancțiune, nu pot fi urmărite. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Dar, auziți, dacă se poate să se dea mai tare difuzorul 
pentru cei care vorbesc din online, ca să ne auzim și noi, să ne audă și sala. Dacă puteți ruga pe 
colegii de la tehnică legislativă. 
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 Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Este dat mai tare, rugămintea e să 
vorbiți mai rar doar, ca să se înțeleagă. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, da, deci doamna Secretar, nu cred că este vorba 
de vreo amendă. Este doar vorba despre respectarea legii. Dacă aparatul primarului sau primarul 
sunt obligați de lege  să răspundă unei interpelări a consilierilor, cred că asta e cel mai important, 
că nu răspund, adică cu alte cuvinte noi nu ne putem face treaba pentru care am fost aleși dacă nu 
primim aceste răspunsuri. Pentru că nu suntem informați. Nu cred că nimeni își dorește sau, mă 
rog, nu cred că cineva își dorește ca primarul să fie amendat și mai degrabă sau ca cineva din 
primărie să ia vreo amendă, că nu ne ajută cu nimic în a face o treabă mai bună pentru cetățeni. 
Dar ne ajută foarte mult să fim la curent cu toate informațiile și cu tot ceea ceea se întâmplă în 
această primărie pentru a putea lua deciziile cele mai corecte pentru comunitate. Dacă aceste 
informații nu ne sunt oferite cred că ni se îngrădește dreptul la a ne exercita funcția, nu? De 
consilier local. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Trebuie să vă spun faptul că se 
poate. Trebuie să vă spun că  sunt în dezbatere, am văzut în cursul săptămânii trecute, s-a organizat 
la MDRAP, propuneri de modificare a Codului administrativ. Ca să fie, tocmai, îmbunătățit din 
practică, cu… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, desigur, dar asta se întâmplă într-o perioadă lungă 
de timp. Noi vorbim despre ce se întâmplă acum. Dacă sunt interpelări la care nu se răspunde de 
către primar sau de către aparatul primarului, aceștia, deliberat, opresc practic activitatea 
Consiliului Local sau o blochează sau o constrâng. Ceea ce nu este normal. Cred că asta e cel mai 
important de reținut de aici. Și domnul Tudose, cred că puteți face orice fel de adrese, e clar că 
este o problemă, nu știu, de rea voință în primul rând. 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online):  Și cred că asta aș vrea să subliniez, că nu am idee, 
trebuie domnul Tudose să observe cine face aceste cereri către Secretariat, care mai departe să le 
trimită către departamentele care trebuie să răspundă, trebuie să ia aminte și să dea mai departe 
aceste nereguli care se fac. Și cred că trebuie și  informat  publicul care ne-a ales pe toți aici. Nu 
se poate să nu avem acces la aceste informații. Așa mai bine nu mai venim nici la ședințe, nu? 
Dacă tot nu e nevoie de noi. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Gheorghe. Mai 
aveți altceva? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, voiam totuși… da,voiam să vorbesc despre aceste 
contracte pe care le are Compania cu Primăria pentru administrarea spațiilor din piață. Deci, 
Compania de Investiții este un prestator de servicii. Cu alte cuvinte, Compania face ce îi cere 
Primăria. Deci dacă Primăria i-a cerut să aibă doi angajați care să păzească piața, în loc de 5 cât ar 
fi fost necesar, Compania face ce îi cere Primăria, conform contractului. Din informațiile pe care 
le am nu există nici un fel de adresă dată de Primărie Companiei de Investiții, că nu și-a făcut… 
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că nu a respectat condițiile contractuale. Cu alte cuvinte să nu ne mai ascundem în spatele 
Companiei și să recunoaștem că contractul făcut nu este suficient pentru ca activitatea din piețe să 
se desfășoare în limitele decente ale calității, ale curățeniei, ale serviciului de pază care ar fi 
necesare bunei desfășurări a activității în piețe. Aceasta este problema, de fapt. Este un contract 
clar mult subdimensionat față de nevoile piețelor. Iar autoritatea care hotărăște dimensiunea acestui 
contract este numai Primăria. Compania de Investiții este un executant al acestui contract. Cum 
putea fi orice altă companie. Deci asta aș vrea să fie foarte clar pentru toată lumea. Deci dacă… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles, deci este aceeași 
situație cu restul sectorului și cu parcurile, se subdimensionează nevoile reale de curățenie peste 
tot. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Păi eu așa înțeleg, nu? Adică dacă Compania are un 
contract în vigoare care e clar că nu a fost încălcat, deci a fost respectat, dar totuși în piețe este 
mizerie, nu e asigurată paza, starea lor e deplorabilă, înseamnă că cel care a cerut acest contract, 
care în cazul de față e Primăria, nu a făcut bine calculele, nu? Nu a făcut bine necesarul. Eu asta 
pot înțelege. Că sunt două puncte: sau nu faci bine necesarul și atunci e o problemă cu ce servicii 
există acolo sau faci necesarul, dar cel care execută serviciile nu le face bine. Momentan, din ce 
știu, nu există adresă de la Primărie către Companie că nu se fac bine aceste servicii. Cu alte 
cuvinte, serviciile s-au făcut bine toată această perioadă de când e contractul, dar sunt 
subdimensionate, pentru că e clar, că în toate piețele este situația jalnică. Mizerie, pază  minimă și 
tot felul de alte probleme care se văd cu ochiul liber. 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Și sperăm ca acum, din ce știu se negociază un nou 
contract și sperăm ca acum noul contract să fie făcut mult mai corect și mult mai bine. Ca să nu 
mai avem aceste discuții cu cetățenii și să nu mai existe probleme în Sectorul 1 pe piețe. Dar 
depinde, desigur, de Primărie. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:Mulțumim, domnul Podaru. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Domnule Tudose, m-auziți? Domnule Tudose? Deci nu este 
normal să fim informați, este obligatoriu, domnule Tudose! Deci doamna Primar aici lucrează în 
echipă, așa ar trebui să funcționeze lucrurile, din moment ce au fost două sau trei întâlniri în cadrul 
ADI, este firesc ca după fiecare întâlnire și evoluție să fim informați asupra acelor aspecte. Altfel 
este, ca și până acum, o lipsă de colaborare și o lipsă de normalitate. Mulțumesc. 

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

Doamna Daniela Popa: Asta voiam să spun și eu și dacă doamna Clotilde Armand țipa astăzi 
”Vai, că se respectă legea!” vedem cu toții că nu  respectă nici o lege și aș mai adăuga la ce a spus 
colegul Podaru, doamna Secretar, insistați dumneavoastră să respecte legea, că poate ei nu știu. 
Insistați cu cei 10, câți are? consilieri… asta e o premieră, n-au mai fost niciodată atâția consilieri 
la Cabinetul Primarului. Eu nici nu am avut consilieri. Insistați să respecte legea și să-și facă treaba 
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că d-aia sunt puși acolo și încasează salariul. Ce fac cei 10 consilieri? De ce nu ne răspund la 
interpelări? Insistați dumneavoastră, asta e rugămintea noastră. Insistați, că sunteți cel care 
avizează de legalitate tot în această primărie. Și astea sunt atribuțiile dumneavoastră. Insistați, 
doamna Secretar! Că e  premieră să nu se răspundă la interpelări. Eu nu am mai trait așa ceva, să 
nu se răspundă. E incredibil! Dar poate nu știu, haideți să nu…poate nu știu, insistați 
dumneavoastră, doamnă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: După un an și jumătate cred că ar 
cam trebui să știe, nu? Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, aici nu e nici un fel de problemă, este foarte clar un război 
între Armand-USR și restul Consiliului și cetățenilor sectorului 1. Discutăm de lucruri care sunt… 
ajung să le aflăm din presă. Sectorul 4,  un asemenea exemplu, a publicat în ”Jurnalul Național” și 
dacă vreți vă transmit și articolul, darea de seamă asupra întâlnirii avute pe baza ADI-ului la 
Primăria Capitalei. Armand a ales varianta să facă de capul ei, probabil își negociază, nu știu, 
viitoarea groapă, incineratorul, pe spatele cetățenilor Sectorului 1. Cred că ar fi cazul să știm ce se 
discută la acel ADI, cu atât mai mult cu cât, repet, avem problema că singurul depozit de gunoi e 
în Sectorul 1și e vorba de Iridex și singurul teren pe care se mai poate desfășura o asemenea 
activitate poluatoare sunt cele 11 hectare aflate la Primăria Capitalei. Nu dorim ca primarul 
Armand să ia decizii în numele cetățenilor Sectorului 1 fără cunoștința Consiliului și, implicit, a 
cetățenilor Sectorului 1. Nu este sectorul lui Armand! Este sectorul cetățenilor din Sectorul 1 și 
aceștia trebuie informați! Este o lipsă de respect, nu față de mine în calitate de consilier, ci față de 
cetățenii Sectorului 1. Mulțumesc. 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Revin la rugămintea de a fi eficienți, domnule Tudose, deja au 
trecut cinci ore, vă rog mult de tot! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, dragi colegi, revenim la 
punctul 6, la care suntem. Și eu, din discuțiile cu directorii, înțeleg și la unele dintre aceste instituții 
de învățământ din următoarele proiecte sunt directori noi, tocmai, de o săptămână, sunt Consilii de 
administrație noi, aceste proiecte sunt foarte vechi, sunt deja de anul trecut, cum spunea și doamna 
Regalia, banii nu se mai duc nici măcar la școli, ci la cele două primării, și atunci din punctul meu 
de vedere cred că nu sunt oportune în momentul de față. Trebuie ca Consiliile de administrație ale 
școlilor mai întâi să decidă ce doresc pentru acele școli și noi să luăm act de dorința Consiliului de 
administrație. Dacă nu mai sunt alte puncte de vedere, mergem la vot, la Proiectul nr. 6. Îl mai 
citesc o dată, îl aveți și pe ecran, privind închirierea sălii de sport pentru antrenamente sportive, 
din incinta Colegiului Național ”Ion Neculce” din Sectorul 1, prin licitație publică, aflat în 
administrarea Consiliului local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului 
Sectorului 1, Proiectul K2 – 019. Domnul Caraian, cum votați proiectul? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Gheorghe? 
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Mă abțin. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Mai avem două voturi 
în sală. Mulțumim. Avem 11 voturi pentru, 6 abțineri și 9 voturi împotrivă. Proiectul nu a fost 
adoptat. 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-019/02.02.2022 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI 

PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ  – din 26 de consilieri locali prezenți în 
momentul votului din totalul de 27 de consilieri locali în funcție. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mergem mai departe la punctul 7: 

7. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de gimnastică pentru activități sportive din 
incinta Școlii Gimnaziale ,,Geo Bogza”, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflată în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 (K2-020/02.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici  la fel, dacă sunt puncte de 
vedere sau amendamente, doamna Porumb? Vă rugăm. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Legat de toate aceste puncte cu privire 
la închirierea diverselor locații din școli, înțeleg că și astăzi retragem, nu?! Avem două puncte 
retrase de pe Ordinea de zi, legat de ”Titu Maiorescu”. Probabil ar fi foarte bine dacă toate școlile 
ar trimite, cele care sunt vizate pentru închiriere, ar trimite o opinie către Primărie, așa cum a trimis 
și ”Titu Maiorescu”, un vot în Consiliul de Administrație, să știm și noi, Consiliul Local, dacă mai 
departe își susțin solicitarea și vor să închirieze și atunci să luăm un vot în cunoștință de cauză, 
ținând cont de opțiunea fiecărei școli în parte. Noi momentan ne abținem, până când nu avem 
această nouă opinie și spun nouă pentru că, între timp s-au mai schimbat directorii la școli față de 
ce era anul trecut și avem și această nouă hotărâre de Consiliu General în care 50% din suma 
obținută în urma chiriei se duce la Consiliul Local și cealaltă la Consiliul General și atunci fiecare 
conducere a școlii trebuie să ia decizie ținând cont de noile condiții. Și noi, în momentul în care 
știm exact ce-și dorește fiecare, vom vota în funcție de ce ne transmit dumnealor. Până atunci ne 
abținem la aceste proiecte. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Așadar punctele 8 și 11 sunt 
retrase și punctul 36. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, mulțumim, haideți la proiectul 
7 să mergem la vot! Domnul Caraian? 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Mă abțin. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. În sală mai avem 6 
voturi… încă 3 voturi. 

Personal tehnic:  Domnul Oianu… domnul Podaru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: A intrat și domnul Podaru din nou 
în sală. Și încă un vot. 

Personal tehnic:  Doamna Popa.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa nu este. Ok. Deci 
doamna Popa nu este, avem 10 voturi pentru, 7 abțineri și 8 voturi împotrivă. Proiectul nu a fost 
adoptat.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-020/02.02.2022 A FOST RESPINS CU 10 VOTURI 

PENTRU, 7 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ; un consilier local nu și-a exprimat 

opțiunea de vot  – din 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului din totalul de 27 de 
consilieri locali în funcție. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe, Proiectul 8: 

8. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport pentru activități sportive din incinta 
Școlii Gimnaziale ,,Titu Maiorescu,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 (K2-021/02.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: …a fost deja scos de ințiator, 
înainte de ședință. 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE K2-021/02.02.2022, AFLAT LA POZIȚIA 8 PE ORDINEA 
DE ZI  A FOST RETRAS DE PRIMARUL SECTORULUI 1. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Proiectul 9: 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport, pentru activități sportive din incinta 

Școlii Gimnaziale ,,Vasile Alecsandri,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 (K2-022/02.02.2022) 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Aici bănuiesc că nu sunt puncte 
de vedere. domnul Podaru? 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Păi vă cerem o pauză de 10 minute! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți c-am început acest… 
domnul Podaru, este vorba de acest proiect sau pentru masa? 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Pentru masa, domnule Președinte! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Pentru masă… Haideți, vă rog să 
votăm și acest proiect și după aceea, da, aș recomanda să luăm o pauză. O să supunem la vot. Bun, 
deci Proiectul 9. Vă rog să supunem la vot. Domnul Caraian? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Împotrivă. 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Mă abțin. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Mai avem trei voturi 
în sală. Bun, bănuiesc că este vorba de doamna Popa care nu este în sală în momentul de față, deci 
în același fel, acum avem 11 voturi pentru, 6 abțineri și 8 voturi împotrivă, proiectul nu a fost 
adoptat.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-022/02.02.2022 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI 

PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ; un consilier local nu și-a exprimat 

opțiunea de vot  – din 26 de consilieri locali prezenți în momentul votului din totalul de 27 de 
consilieri locali în funcție. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Supun la vot și propunerea pentru 
pauză a domnului Podaru. Cine este pentru? Vă rog cu mâna ridicată. Ok. Cine se abține? Cine 
este împotrivă? Bun, propunerea a fost acceptată, avem o pauză de 10 minute. 

Propunerea formulată de domnul Dan-Niculae Podaru de a se lua o pauză a fost aprobată. 

 

- Pauză - 
 

Consilierii locali au revenit în sala de ședință pentru continuarea lucrărilor ședinței. 

(…) fără înregistrare audio/video 
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10. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
de a aproba schimbarea destinației unor spații situate la etajul 1 al imobilului situat în 
Str. Mureș nr.18-24, Sectorul 1, București, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș 
(Complexul Multifuncțional), în vederea transmiterii acestora în administrarea Poliției 
Locale Sector 1 (K2-025/05.02.2022) 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Da, mulțumesc. Aoleu, Doamne, când a zis domnul Păiuși acuma 
că facem rapid, m-a luat cu fiori așa pe spate, zic ”Doamne ferește!”, după doi ani în care nu s-a 
făcut nimic, nici rapid nici deloc, acum brusc facem rapid. Doamne ferește! M-am speriat, m-a 
luat cu Fiori. Zic. ”Ce-o însemna asta? Ce-o însemna la doamna Primar rapid?” Vai de mine! 
Doamne ferește, în caz de război ne… Doamne ferește! În sfârșit, ok. Dincolo de asta, e foarte 
frumos ce spuneți. Și eu salut acest proiect pentru că eu am insistat pe locuințe sociale 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Și mă bucur că există această, cum să vă spun eu, această 
deschidere care s-a produs aici și această înțelegere tacită în care, dacă e nevoie de ceva, aparatul 
primarului începe să reacționeze la chestia asta. Eu mă bucur foarte mult pentru chestia asta și din 
acest motiv propun ca acest proiect să pornescă măcar, să începem să avem discuții serioase în 
Comisia de locuințe sociale, să vedem care sunt prioritățile, pentru cine vrem să facem locuințe 
sociale, cine… care categorie socială este  într-o situație dramatică și de-a dreptul tragică din punct 
de vedere al locuințelor sociale și de abia dup-aia să hotărâm cum și ce fel. Acum, legat de spațiul 
acesta, eu am senzația că vorbim de un cal troian, așa, adică am senzația că ni se propune din nou 
un proiect pe genunchi, în care nu avem nici o informație, nici un calcul, nici un plan, nu știm la 
ce să ne așteptăm. Ni s-au aruncat niște numere care, sincer să fiu, pe mine mă sperie, 5 milioane, 
3, 2, nu știu ce… mi se pare exagerat din toate punctele de vedere. În același timp, nu contest, 
poate e adevărat. Dar, mi-ar plăcea foarte mult, domnul Păiuși, să veniți cu acest proiect în Comisia 
de locuințe sociale, să-l discutăm foarte aplicat legat de dosarele pe care le avem și care știm că 
sunt oameni în situații foarte grele și să vedem cum putem să facem această chestie cu locuințe 
sociale. Cât despre tactica asta a doamnei Primar pe care o aplică de aproape doi ani, în care tot 
mută, face permutări, schimbă, învârte locații, eu zic că n-a prea dat rezultate, a funcționat poate 
la Liceul ”George Enescu”, dar după aia n-a mai funcționat aproape nicăieri. Deci haideți să găsim 
o cale directă, normală, în care să facem niște proiecte serioase de investiții pentru locuințe sociale. 
Punct. Dincolo de asta, tot ce s-a spus legat de Poliția Locală e foarte adevărat. E un lucru foarte 
complicat. Chiar am vorbit cu câțiva domni care lucrează la Poliția Locală și îi salut pe această 
cale dacă ne ascultă, pentru că știu că ne ascultă multă lume, e problematic, dificil să muți un sediu 
care e militarizat, adică are regim militarizat, e foarte dificil să faci asta, e mult mai ușor să găsești 
o altă locație, să construiești, să reamenajezi, să cumperi, orice altceva dacă vrei să faci locuințe 
sociale. Deci, dacă n-aș avea senzația că trec printr-un eveniment gen Calul Troian aș vota cu două 
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mâini acest proiect. Din păcate, în momentul ăsta așa de nepregătiți și cu un proiect atât de plin de 
probleme legat cu această mutare a Poliției Locale, din păcate nu se poate. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:Mulțumim, doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa: Vă dau dreptate, domnule Oianu. Eu cred că Poliția Locală merită mai 
mult, mai mult decât acel sediu. Ar trebui o clădire mult mai frumoasă și special amenajată, pentru 
Poliția Locală nu cu alte compartimente, departamente, direcții și… pentru că e totuși Poliția 
Locală. Doi: s-ar putea, domnule Păiuși, până nu avem toate aceste expertize și costurile reale, 
pentru că am așa niște dubii că s-ar putea ca această reconversie, recompartimentare, mutare, să 
coste mai mult … 

Doamna Daniela Popa: decât, dacă noi am aproba o hotărâre de consiliu să achiziționăm, Domne’ 
locuințe sociale. Chiar și individuale, în blocuri, așa. Ca să nu mai fie segregare. Haideți să 
achiziționăm locuințe sociale! Este dubiul meu că s-ar putea această reconversie să coste mai mult 
decât dacă am achiziționa mult mai multe… Că sunt… câte apartamente ar veni? 20, câte? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Păi nu! Ar veni, 4 etaje ori 4… 16 apartamente. 

Doamna Daniela Popa: 16 apartamente! Păi, ce facem? O grămadă pentru… Haideți să luăm 200! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Exact! Atâtea ne trebuie! 

Doamna Daniela Popa: Haideți să luăm! Haideți să achiziționăm! Și haideți… Uite, vă propun, 
scriu eu proiectul. Îl depunem și haideți să facem într-o ședință. Chiar e o problemă urgentă asta. 
Da, pentru cetățenii care așteaptă de ani de zile, unii chiar și de 30 de ani, pe listă. Haideți să facem 
ceva pentru oamenii ăștia! Lăsați revelațiile astea, așa… Totuși, haideți să facem ceva! Că n-avem 
nicio informație. E doar un dubiu. Când o să ne prezentați toate costurile… Sper, domnule Păiuși, 
să nu am dreptate! Sper! 

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

Doamna Daniela Popa: … dar, haideți să achiziționăm locuințe sociale pentru oameni! Și să 
lăsăm Poliția Locală să-și facă treaba, să nu-i mai amețim. 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da! Un calcul simplu. S-au construit în jurul anului 2008-2009…  
dacă e în 2008 era un bum imobiliar, blocul putea să coste, 3-4 milioane de euro. Un million de 
euro reconversia… avem 5 milioane. 16 apartamente, costul per apartament 300 de mii de euro. 
Domnul Păiuși, dacă și în continuare susțineți că vreți să dezvoltați acest proiect, eu nu pot să fac 
altceva decât să vă aplaud și să consider că este chiar un proiect social lăudabil, în care oferim 
palate cetățenilor. Mulțumesc!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnul Podaru, nu știu de unde ați 
tras concluzia asta, cum să vă spun eu? Sumele sunt foarte mari, ceea ce comunicați 
dumneavoastră. Dar bine... 
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Domnul Dan-Niculae Podaru: Păi am cerut… I-am cerut doamnei Secretar să ne ajute, prin 
aparatul de specialitate, să vedem suma inițială la care a fost achiziționată clădirea, în jurul anului 
2008-2009, din informațiile pe care le am… Și să vedem și acel document, dacă există, unde există, 
cu propunerea unui birou de arhitectură referitoare la reconversie. În momentul în care vom uni și 
ne vom uita la sume, vom vedea exact o sumă care se află în jurul acestei sume. Într-adevăr, e o 
încercare de… 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Șocantă. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da. O… 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: O sumă șocantă. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da, șocante. Și atunci, în acel moment, putem să achiziționăm un 
spațiu, să construim un bloc cu 300 de apartamente sigur, așa cum a spus și doamna Popa și colegul 
meu, Adrian Oianu. Mulțumesc! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da! Preluând ideea calului troian de la colegul Oianu, sugerez, 
dacă tot facem reconversia asta, ca să facem, să rezolvăm toată zona respectivă, să facă același 
lucru doamna Primar și cu Hotelul Crystal Palace și cu Hotelul Ibis. Amândouă au fost blocuri de 
locuințe. Le luăm, le cumpărăm, le facem locuințe sociale și în felul ăsta am rezolvat toată Pajura, 
Băneasa cu locuințe sociale. Deci, schimbăm sediul Poliției în locuințe sociale, schimbăm două 
hoteluri în locuințe sociale și e totul minunat. Domne’, chiar vă bateți joc de noi? Deci, Primăria 
Sectorului 1, Chiliman a ridicat la Odăi blocuri.  În care stau oameni. Și civilizate! Deci, în afară 
de a face diverse mânării, că astea așa se cheamă... să schimbăm din dreapta în stânga, să 
cumpărăm din dreapta în stânga, să închiriem din dreapta în stânga… Dar ceva ca să construiți, ca 
niște oameni responsabili, ca niște gospodari  ai acestui sector, să construiți undeva, să cumpărăm. 
Am luat terenul de spital. Haideți să facem blocuri pe terenul de spital! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Domnul Tudose, dumneavoastră vă 
auziți ce vorbiți? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, m-aud! Foarte clar! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dumneavoastră vă dați seama cât 
fabulați în momentul ăsta? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Ia spuneți! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Patru ani de zile ați fabulat... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Ia spuneți! Ia spuneți-mi! Ia… Da, patru… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ați tocat efectiv banii Consiliului, 
banii... 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dragi colegi, Haideți…haideți să 
nu ne întoarcem iarăși la…la…(neinteligibil) ordinea de zi! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: I-a tocat și Tudorache… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: ...să depindă patru ani de zile. I-ați 
tocat! Nu ați construit nimic! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Știți care e problema? I-a tocat și Tudorache, i-a tocat și 
Chiliman și a trebuit să furați voturile… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și-acuma, veniți dumneavoastră... 
veniți acuma să ne spuneți nouă,da…? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu! Domnul Păiuși! Domnul Păiuși! Domnul… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: V-auziți? Chiar v-auziți? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, m-aud! Haideți să vă spun cum stau lucrurile! I-a furat și 
Tudorache, i-a furat și Chiliman, i-a furat și, Dumnezeu să îl ierte, Gherasim, iar dumneavoastră a 
trebuit să furați voturile ca să ajungeți aicea. Mulțumesc! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Iar fabulați? Da. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun! Haideți... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Exact asta spuneți. Numai prostii! 
N-ați făcut nimic timp de patru ani de zile, da? Faceți referire la niște construcții, care nici măcar 
nu au... nu că nu vă aparțin, nici măcar nu au fost cosntruite, da? Păi încercați să vă ascultați ceea 
ce spuneți! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți… haideți, vă rog, să 
revenim la ordinea de zi! O secundă! O secundă! Doamna Popa, după aceea domnul Tudose, după 
aceea doamna Secretar General are răspunsul pentru domnul Podaru. 

Doamna Daniela Popa: Nu, domnule Păiuși! Dumneavoastră fabulați! Vă reamintesc cât v-ați 
împotrivit! Și deviza dumneavoastră din mandatul trecut! ”Blocăm tot!Blocăm tot!” 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna Daniela Popa, ați avut 
Consiliul Local la dispoziție. Ce ați făcut? 

Doamna Daniela Popa: Ce Consiliu Local am avut, domnul Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Să vă reamintesc de câte ori v-ați 
împotrivit hotărârii pentru achiziția de locuințe sociale? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vreți să vă reamintesc… 

Doamna Daniela Popa: Cât costa, domnul Păiuși, blocul acela din Chitila? Că nu știu! Colega 
dumneavoastră era în comisie. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Fabulos! 

Doamna Daniela Popa: Fabulos!? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Da, fabulos! 

Doamna Daniela Popa: Mai mult decât fabulosul ăsta de acum? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Fabulos a fost. Da, era un hotel... 

Doamna Daniela Popa: Fabulați dumneavoastră! Și să vă fie rușine! Deviza dumneavoastră a 
fost:” Blocăm tot!” La microfon! Haideți să vă punem... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamnă, începeți din nou cu 
fabulații, da? 

Doamna Daniela Popa: Nu, domnul Păiuși, dumneavoastră fabulați! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ați avut un Consiliu Local, ați făcut 
tot ce ați dorit dumneavoastră. 

Doamna Daniela Popa: Dumneavoastră fabulați! C-ați avut Consiliu Local! C-ați avut 50 plus 1! 
USR-PNL! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ați înființat tot ce-ați dorit 
dumneavoastră. Ați înființat... 

Doamna Daniela Popa: Nu, n-am înființat! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ba da! Da, mă rog... 

Doamna Daniela Popa: N-am înființat nimic! Ce?! Ne-am chinuit patru ani de zile! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu ați făcut absolut nimic! Normal! 

Doamna Daniela Popa: Și ce-am făcut, am făcut pe răspundere! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și-o să răspundeți, evident! 

Doamna Daniela Popa: Că dumneavoastră ați plecat, ați blocat tot! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu e adevărat! Ați avut buget, v-ați 
aprobat buget... 

Doamna Daniela Popa: Ba da, domnul Păiuși! Ba da! Nu e adevărat! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ați aprobat finanțări... 

Doamna Daniela Popa: Da! Da, da, da! Așa! Și? S-a făcut ceva. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: ...ați aprobat studii de fezabilitate...  

Doamna Daniela Popa: Păi, și s-a făcut! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: ...ați rămas la studii de fezabilitate. 
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Doamna Daniela Popa: Păi v-am lăsat totul pe masa, domnul Păiuși! Vă mulțumesc că… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Alea nu erau studii de fezabilitate… 

Doamna Daniela Popa: Vă mulțumesc că ați recunoscut! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Gândiți-vă numai la... două exemple 
vă dau: Teatrul de Vară Bazilescu și Teatrul Masca. 53 de milioane ați aprobat studiu de 
fezabilitate. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși! 

Doamna Daniela Popa: Domnul… domnul Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Le-am adus la 23! Identice ca 
proiect! 

Doamna Daniela Popa: Vă amintesc că noi votăm oportunitatea! 

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

Doamna Daniela Popa: Cine sunteți dumneavoastră să spuneți ceva? Sunteți specialist? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna Daniela Popa! Lăsați cu 
oportunitatea! 

Doamna Daniela Popa: Sunteți specialist, să vă dați cu părerea pe ce-au pus niște specialiști? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: V-am dovedit că același proiect, fără 
modificări, putea fi făcut cu 23 de milioane. 

Doamna Daniela Popa: Foarte bine! Foarte bine! Faceți-l, domnul Păiuși! Faceți! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, haideți… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci, dumneavoastră fabulați acum. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Din ce țin minte, au fost făcute 
modificări în acel moment. Dar vă rog… 

Doamna Daniela Popa: În continuare, dumneavoastră sunteți pe aceeași deviză: Blocăm tot! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Iar domnul Tudose... Dumneavoastră 
despre ce vorbiți? Patru ani de zile nu ați făcut nimic. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok! Domnul…domnul Păiuși! 

Doamna Daniela Popa: Am făcut, domnul Păiuși! Nu mai fabulați! 

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

Doamna Daniela Popa: Nu! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul…domnul Păiuși! Doamna 
Popa! Vă rog… Dragi colegi, mai avem 60 de proiecte cred. 50-60 de proiecte. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Ați tocat banii cetățenilor!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să mergem mai departe 
să… 

Doamna Daniela Popa: Este părerea dumneavoastră! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu, nu, nu! E certitudine! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog să revenim la subiectul 
acesta, nu la altele din trecut. 

Doamna Daniela Popa: Vă rog să vă abțineți de la asemenea comentarii pe viitor. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Și nu înțeleg unde e Calul Troian? 
Ce treabă are Calul Troian aici? 

Doamna Daniela Popa: Ascultați-mă un pic! Lăsați-mă să vorbesc, că, deocamdată eu sunt aici! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Vă rog! V-ascult! 

Doamna Daniela Popa: Sunt alte instituții și organe de cercetare… 

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

Doamna Daniela Popa: …care-și fac această treabă! 

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

Doamna Daniela Popa: Dumneavoastră abțineți-vă de la aceste calomnii, ca să le spun… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu sunt calomnii! 

Doamna Daniela Popa: Vă rog să vă abțineți! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu am de ce să mă abțin! Este o 
certitudine! 

Doamna Daniela Popa: Și nu aveți de ce dumneavoastră… Nu! E certitudinea din capul 
dumneavoastră, domnul Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Păi, îmi pare rău pentru 
dumneavoastră! 

Doamna Daniela Popa: Vă rog, nu mai interveniți peste mine! Îmi pare rău pentru 
dumneavoastră! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: N-aș prea crede. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok! Haideți că se tot intervine unul 
peste altul. Vă rog să închidem, dragi colegi! 

Doamna Daniela Popa: Mie chiar îmi pare rău pentru dumneavoastră. V-au chemat? V-au chemat 
la DNA?  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Mă duc la DNA cam la 2-3 
săptămâni. 

Doamna Daniela Popa: Bravo! Mă bucur să aud! De fapt, nu mă bucur, chiar îmi pare rău! Chiar 
îmi pare rău. Și… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Mulțumim! Haide, vă 
rog, să mergem mai departe… 

Doamna Daniela Popa: …am înțeles că vi s-a mutat dosarul. Da? Tuturor. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haiddeți să mergem mai departe… 

Doamna Daniela Popa: Duceți-vă…să dați explicații! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog frumos… 

Doamna Daniela Popa: Sunt organe abilitate care trebuie să-și facă treaba. 

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

Doamna Daniela Popa: Nu dumneavoastră! Da? Dumneavoastră aveți alte atribuții aici, în 
Primăria asta! Sper c-ați învățat în doi ani de zile! Făceți-vă treaba, domnul Păiuși! 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Să fiți sigură de asta! 

Doamna Daniela Popa: Făceți-vă treaba! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Mulțumim! Haideți să 
mergem, vă rog, mai departe! Doamna Secretar General, răspunsul pentru domnul Podaru. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: În cee ace privește prima parte 
a întrebării domnului consilier Podaru, răspunsul este în documentația de la proiectul 1 de pe 
ordinea suplimentară… Este vorba de comunicarea de către Poliția Locală a valorilor de inventar 
pentru clădire și teren. Valoare de inventar clădire, 10.700 mii lei, terenul, valoare de inventar 650 
de mii de lei. Așadar, cu privire la prima întrebare…dacă mai apreciați că mai e nevoie de o altă 
comunicare, să-mi spuneți. Dar… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aceasta este valoare de inventar în 
acest an. Două milioane și ceva de euro. Dar asta-i comunicarea… este, mă scuzați, valoarea de 
inventar? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Valoarea de inventar. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Pe acest an? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Care, de-a lungul timpului poate 
să scadă sau să crească, funcție de… 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da! Da, este valoarea 
actualizată. Da! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: …de ce se întâmplă în clădire. 
Domnul Podaru! Domnul Podaru, deci, două milioane și ceva de euro valoarea de inventor astăzi. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Bun! Lucrurile astea sunt făcute la valoarea de inventar pe care o 
are grila notarială și instituțiile statului. Pe piața liberă o asemenea clădire are o altă valoare. La o 
mie mai mult. La o valoare de 1000 de euro metrul pătrat se poate contrui cu 2-3-4 milioane de 
euro, având în vedere și suma pe care putem s-o preconizăm pentru reconversie. O clădire, nu cu 
1200 de metri, ci o clădire cu 4-5 mii de metri. Deci e foarte simplu. Din punct de vedere economic, 
acest proiect nu se susține, nu poate fi votat. Ar putea să atragă orice tip de bănuială. Și lucrul ăsta 
este efectiv de neacceptat, atât pentru consilierii USR cât și pentru noi. Mulțumesc foarte mult! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim și noi! Domnul Tudose? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da! Țin să mă adresez domnului Păiuși. Dacă aveți vreo 
nelămurire sau vreo certitudine în ceea ce mă privește, legată d eorice fel de suspiciune ați avea, 
financiară, așa… ținând cont că am făcut amândoi parte din acea comisie cu care, într-adevăr, mă 
mândresc, de achiziție a terenului pentru spital, eu vă invit să vă duceți direct, acum, la organele 
îndreptățite să analizeze acest lucru. Inclusiv la DNA, despre care atâta spuneți că circulați pe la 
dânșii. Poate rămâneți și acolo. Iar legat de investițiile istorice ale doamnei, apropos de fabulări, 
între a cumpăra niște locuințe sociale de pe piață sau a construi niște locuințe sociale și a da banii 
cetățenilor Sectorului 1 pe dărâmăturile din orașul ăsta, pe care nici Primăria Capitalei nu le vrea, 
și să le ia Primăria Sectorului 1 pe milioane de euro, într-adevăr e o problemă. Vorbesc de Hotelul 
Dunărea, vorbesc de Ciclop, vorbesc de Casa Miclescu. Chiar dacă unele din ele sunt clădiri 
monument și clădiri representative, nu cred că cetățenii Sectorului 1 își doresc ca banii lor să fie 
investiți în așa ceva, când avem încă probleme cu locuințele sociale, probleme cu curățenia, 
probleme…infinite. Mulțumesc! 

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

Doamna Oana Iacob: Vreau să vă rog să păstrăm discuțiile la subiect. Mai sunt foarte multe 
puncte pe ordinea de zi. 

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

Domnul Alev-Burhan Ozata: Același lucru ca doamna Iacob. Dragi colegi, vă rog frumos, haideți 
să nu mai deviem de la subiect! 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Da. Același lucru vreau să vă rog și eu, vă rog! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Mulțumim frumos! 
Dacă nu mai sunt puncte de vedere sau amendamente, haideți să mergem la vot! Pot să văd și eu 
cine mai este online? Mulțumesc! Doamna Regalia, cum votați proiectul? 
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Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Încă trei voturi… două 
voturi în sală.  Mulțumim! Avem 11 voturi pentru, 5 abțineri și 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost 
respins.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-025/05.02.2022 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI 

PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 24 de consilieri locali prezenți în 
momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Proiectul 11: 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE K2-027/08.02.2022, AFLAT LA POZIȚIA 11 PE ORDINEA 
DE ZI  A FOST RETRAS DE PRIMARUL SECTORULUI 1. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: … a fost retras de către inițiator. 
Proiectul 12: 

12. Proiect de hotărâre privind închirierea cantinei (bucătăriei) din incinta Colegiului 
Tehnic de Aeronautică ,,Henri Coandă”, din Sectorul 1, prin licitație publică, aflată 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 (K2-030/08.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici, dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Dacă nu, mergem și aici la vot. Doamna Regalia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim! Încă 10 voturi în sală. 
Mulțumim! 11 voturi pentru, 5 abțineri și 8 voturi împotrivă. Și acest proiect a fost respins.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-030/08.02.2022 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI 

PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 24 de consilieri locali prezenți în 
momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mergem la numărul 13: 

13. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului din curtea școlii pentru activități 
sportive din incinta Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Titulescu”, din Sectorul 1 prin licitație 
publică, aflată în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-031/08.02.2022) 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Aici, puncte de vedere sau 
amendamente? Mergem la vot. Doamna Regalia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Puteți vota și în sală. 
Încă un vot. Mulțumim! 11 voturi pentru, 5 abțineri, 8 voturi împotrivă. Și acest proiect a fost 
respins. 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-031/08.02.2022 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI 

PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 24 de consilieri locali prezenți în 
momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mergem la punctul 14: 

14. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport pentru activități sportive din incinta 
Colegiului Tehnic de Aeronautică ,,Henri Coandă” din Sectorul 1 prin licitație publică, 
aflată în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 (K2-032/08.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Aici, dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Dacă nu, mergem la vot. Doamna Regalia, cum votați proiectul? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Puteți vota... încă trei. 

Personal tehnic: Domnul Oianu, domnul Podaru, domnul Chirvasă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! 11 voturi pentru, 5 
abțineri, 8 voturi împotrivă. Și acest proiect a fost respins.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-032/08.02.2022 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI 

PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 24 de consilieri locali prezenți în 
momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mergem la punctul 15: 

15. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport pentru activități sportive din incinta 

Școlii Gimnaziale nr. 178 din Sectorul 1 prin licitație publică, aflată în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 

1 (K2-033/08.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici, dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Dacă nu, mergem la vot. Doamna Regalia? 
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Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Putem să dăm și mai 
încet sonorul. Puteți vota și în sală. Încă două voturi! Încă două voturi! 

Personal tehnic: Doamna Porumb, doamna Grigorescu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! 11 voturi pentru, 5 
abțineri, 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-033/08.02.2022 A FOST RESPINS CU 11 VOTURI 

PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 24 de consilieri locali prezenți în 
momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la 16: 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare și 
refuncționalizare a imobilului situat în Bd.Apicultorilor nr. 1, Sector 1, în vederea 

utilizării acestuia ca unitate de învățământ (Școala Gimnazială nr. 6)  (K2-

038/10.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Aici, dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Doamna Porumb? Mă scuzați! Doamna Popa mai întâi. 

Doamna Daniela Popa: N-aveam amendament pe acest proiect. Voiam doar să constatăm cu toții 
că acum nu mai deschidem curtea școlii, o închiriem. Deci Primarul a propus acest proiet. Nu le 
mai deschidem, le închiriem. Cel mai bine, nu? 

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

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: La proiectul numărul 16 de pe ordinea 
de zi grupul PNL are un amendament. Și-i voi da citire. Deci:  

Amendament: ”Se modifică titlul proiectului și va avea următorul cuprins: Hotărâre privind 
aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 
de investiții ”Modernizare și refuncționalizare a imobilului situat în Bd. Apicultorilor nr. 1, Sector 
1” și predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-
Privat Sectorul 1 pe bază de protocol a amplasamentului terenului și imobilului identificat cu 
numărul cadastral 215318, precum și a documentației tehnico-economice și a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiții, în vederea utilizării acestuia ca unitate de 
învățământ.”  

De asemenea, după articolul 2 se introduce articolul 2 cu următorul cuprins: ”Art.2.  (1) Se aprobă 
predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-
Privat Sector 1 SA pe bază de protocol a amplasamentului conform Cărții Funciare nr. 215318 și 
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asigurarea condițiilor pentru modernizare și refucționalizare a imobilului situat în Bd. 
Apicultorilor nr. 1, Sector 1, București, în vederea utilizării acestia ca unitate de învățământ - 
Școala Gimnazială nr. 6”. Alineatul (2): ”Se aprobă predarea către Compania de Investiții și 
Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA, a documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție și a documentațiilor tehnice conexe și a auditului energetic 
pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și refuncționalizare a imobilului situat în Bd. 
Apicultorilor nr. 1, Sector 1, București, în vederea utilizării acestia ca unitate de învățâmânt 
Școala Gimnazială nr. 6.” Iar după articolul 3 reformulat se introduse articolul 4, care va avea 
următorul cuprins: ”Art.4. Toate prerogativele dreptului de administrare continuă să se exercite 
de către Consiliul Local al Sectorului 1.” De asemenea, articolul 3 se renumerotează devenind 
articolul 5 și va avea următorul cuprins: ”Art.5: Finanțarea obiectivului de investiții Modernizare 
și refuncționalizare a imobilului situat în Bd. Apicultorilor nr. 1, Sector 1, București, în vederea 
utilizării acestia ca unitate de învățâmânt se va face din fondurile bugetului local alocate 
Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA, 
precum și din alte surse legal constituite cu această destinație.” După articolul 5 se introduce 
articolul 6, care are următorul cuprins: ”Art.6: Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al 
Municipiului București și directorul general al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate 
și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA să semneze protocolul de predare-primire în 
termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.” Iar articolul 4 se 
renumerotează, devenind articolul 7 și va avea următorul cuprins:  ”Art.7: Primarul Sectorului 1, 
directorul general al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes 
Public-Privat Sector 1 SA, Direcția de Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios 
Administrativ și Direcția Management Economic vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
hotărâri, iar Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri entităților menționate la alineatul 1, precum și Instituției Prefectului 
Municipiului București.” 

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

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Scopul acestui amendament este 
urgentarea realizării obiectivului de investiții, respectiv a modernizării unității de învățământ, 
sediului, unul dintre sediile Școlii nr. 6. Îmi cer scuze! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Dacă mai sunt alte 
puncte de vedere? Dacă nu, supunem amendamentul la vot. Îl avem și…îl avem și pe ecran.  
Domnul Gheorghe, cum votați amendamentul? 

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

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Puteți vota și în sală. 
Mulțumim! Avem 14 voturi pentru, 2 abțineri și 9 voturi împotrivă. Amendamentul a fost adoptat.   
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Amendamentul formulat de doamna Ramona Porumb la Proiectul de hotărâre nr. K2-038 a 

fost arpbat cu 14 voturi pentru, 2 abțineri și 9 voturi împotrivă – 25 de consilieri locali prezenți 
în momentul votului din totalul de 27 de consilieri locali ăn funcție. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la votul pe proiect. 
Domnul Gheorghe? 

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

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Puteți vota și în sală.  

Personal tehnic: Doamna Popa. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa? Mulțumim. Avem 
16 voturi pentru, 6 abțineri și 3 voturi împotrivă. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 3 VOTURI 
ÎMPOTRIVĂ – 25 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali 

în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Proiectul 17: 

17. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București 
acceptarea Ofertei de donație cu sarcini autentificată sub nr. 160/01.02.2022 privind 

imobilul identificat cu IE 208505 în suprafață de 3.933 mp și transmiterea acestuia în 
administrarea Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea realizării unei creșe 
cu toate utilitățile și anexele necesare (K2-039/14.02.2022) 

 

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

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Mulțumesc! Am o întrebare pentru inițiator. La ce se referă 
aceste sarcini pe teren?  

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

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Scrie cu sarcini, la un moment dat. Și scrie și-n dezvoltarea 
proiectului, cu sarcini… Dar la microfon, că nu v-aud! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  La ce proiect suntem? 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: 17! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Este un act de donație. Și întotdeuna, 
donația presupune că cel care primește donația... 
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Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Ok… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: ...trebuie să facă un obiectiv. Trebuie 
să realizeze un obiectiv. În cazul nostru, grădiniță, creșă, ceea ce noi ne-am asumat prin această 
primire de donație. Asta este sarcina. 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Ok! Bun! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: În condițiile în care noi nu ne ducem 
la îndeplinire acest obiectiv, evident, donația se pierde. 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Se pierde. Ok! Am înțeles. Mulțumesc! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Această sarcină… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Este la fel ca la Greenfield, domnul 
Tudose. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. Știu, știu. Este menționată în Cartea Funciară? Apare… 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Bineînțeles că trebuie s-apară. Că 
de-aia e sarcină. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da? Păi nu! Nu bineînțeles că trebuie s-apară! Aveți 
certutidinea? Este menționată în Cartea Funciară…? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: E fără dubiu asta! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bun! Ok! Foarte bine! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Mulțumim! Dacă sunt 
amendamente? Dacă nu, mergem la vot. Da, este proiectul de creșă… Dacă țineți minte, am 
discutat și anul trecut. Cele două proiecte de creșă prin CNI. Acesta este unul dintre ele. Prin 
Compania Națională de Investiții. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Oricum, procedura de acceptare 
a donației, dacă îmi permiteți să intervin… 

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

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: …se face prin Consiliul General. 
Și întotdeuna, la donațiile cu sarcini este obligatorie efectuarea unei expertize. Așadar, în Consiliul 
General nu se poate supune aprobării o acceptare a unei donații pentru UAT cu sarcini, decât dacă 
sarcina este evaluată se realizează și se depune o expertiză. Așadar, aceste atribuții vor deveni ale 
Consiliului General al Municipiului București.  

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

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Încă șase voturi. Da, 
este un proiect necesar în zonă. La fel ca și școala, și grădinița… toată acea zonă a Nordului 
Bucureștiului și a Sectorului 1 nu are în momentul de față. Și sunt lucruri care trebuie construite. 
Mai avem un vot. 

Personal tehnic: Doamna Popa. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa? Mai așteptăm un 
vot. Mulțumim! Avem 23 de voturi pentru și 2 împotrivă. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU ȘI 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ 
– 25 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, am înțeles. 18: 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului 
Local Sector 1 nr. 215/09.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe 
străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen 
Brote și Drumul Lăpuș, Sectorul 1, București (K2-041/16.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici, dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Dacă nu, mergem la vot. Domnul Gheorghe, cum votați proiectul nr. 18?  

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

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Puteți vota și în sală. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Încă 4 voturi.  Încă 2 voturi. Vă 
rog frumos, haideți să votăm și după aceea vă dăm cuvântul. Haideți să terminăm procedura de 
vot. Mulțumim! Avem 25 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – 25 de consilieri 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa? 
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Doamna Daniela Popa: Domnule Oianu, ăsta e proiect inițiat de Tudorache, semnat de mine și 
continuat de Păiuși. E semnătura mea, uite! Bravo! Uite, așa da! Proiect început de Tudorache. 
Da? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Podaru? 

 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Doresc să reamintesc faptul că pentru câteva minute doamna 
director a Colegiului Tehnic Media a fost astăzi în sală și a afirmat faptul că profesorii și Consiliul, 
cei care sunt în Consiliul de administrație al acestui colegiu nu doresc bazin de înot, ci doresc sală 
de sport, care este necesară elevilor. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim. Proiectul 19: 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici 

aferenți obiectivului de investiții: ,,Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru 
sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, strada Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”, 
cu modificările și completările ulterioare (K2-050/04.03.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Pentru acest proiect, ne-a informat 
și domnul Podaru, de intervenția doamnei director și nevoile reale în acest moment la școală. Dacă 
sunt puncte de vedere sau amendamente? Doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa: Da. Am înțeles ce a zis doamna director, dar nu știu, e o decizie grea, 
pentru că totuși s-au investit niște bani până acum în studii de fezabilitate, în… nu știu ce să zic, e 
o decizie grea. Pentru că s-au invesitit bani până acum. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Vreau și eu să iau cuvântul! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Eu văd că e din 2007 proiectul. 
Dacă s-au schimbat de atunci până acum…S-au schimbat prioritățile, presupun. 

Doamna Daniela Popa: Da…păi până acum s-au investit… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Vreau să iau și eu cuvântul, vă rog! 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da. Păi aici ce nu înțeleg este cum, care este 
procedura prin care se ajunge la dezvoltarea unui asemenea proiect? Adică dacă… în mod normal 
trebuie făcut un studiu la nivel de sector, văzut care sunt zonele în care sunt necesare asemenea 
investiții și făcute investițiile. Adică trebuie să existe o fundamentare foarte clară în spate și după 
aceea, desigur, să ajungă și la C.A-ul școlii care să aprobe. Da și dacă nu aprobă, să explice de ce, 
tot așa fundamentat pe un studio.Adică eu acum cred că nu există acest studiu și nu cred că este 
corect să votăm pentru așa ceva dacă nu avem studii în spate. Adică trebuie să știm exact. E nevoie 
de bazin acolo sau nu? E nevoie de teren de sport sau de ce o fi nevoie ca să putem să facem 
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lucrurile cu niște date în spate. Așa doar pompieristic să facem ca să mulțumim un electorat care 
poate sau nu să folosească acel bun, nu știu dacă este o viziune corectă.  

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da. Cred că a rămas activ din greșeală. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles!  Și domnul Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna Daniela Popa și stimați 
colegi! Domnule Tudose, vă amintiți, de două ori am actualizat indicatorii tehnico-economici. Am 
votat și noi, grupul USR. Chiar avem nevoie de acest bazin! Suntem… da? Nu-l facem noi. Îl 
facem împreună. Domnule Dinu Gheorghe, dumneavoastră fabulați, nici nu sunteți informat. Vă 
rog eu frumos, deci vorbim de un obiectiv mai mult decât necesar în Sectorul 1. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Domnule Păiuși, vorbiți mai calm, vă rog, că vi se 
aburesc ochelarii. Vorbiți mai calm! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Nu avem așa ceva în Sectorul 1. Este 
mai mult decât necesar. Și noi, cetățenii, am investit în acest proiect. Înțelegeți! Citiți studiul de 
fezabilitate. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Sunt deja două piscine gata care n-au fost puse în 
funcțiune. Haideți să le punem pe acelea în funcțiune, să vedem care este gradul de ocupare al 
acelor piscine, domnule Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Citiți bine toată documentația și 
apoi vorbiți aici. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Am citit, domnule Păiuși. Nu este actualizată, 
domnule Păiuși. E o documentație de 15 ani, domnule Păiuși. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1:  Nu cred că ați citit pentru că nu aveți 
habar. Vă spun că nu aveți habar. Domnul Tudose este aici, doamna Daniela Popa este aici, știe 
foarte bine despre ce vorbesc.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Eu înțeleg că acum începeți să cântați cântecul 
(neinteligibil) 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Dumneavoastră știu că sunteți 
împotriva oricărui obiectiv. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Hadeți să-l lăsăm pe domnul Dinu 
Gheorghe. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Mi-ați dat cuvântul. Dacă e online 
asta nu înseamnă că… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă îi puneți o întrebare… 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Păi nu știe despre ce vorbește, asta 
este. Sunt absolut perfect convins de lucrul ăsta. Este un proiect perfect sustenabil, este un proiect 
în care am investit timp și bani. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Domnule Păiuși, eu văd că sunteți încins.   Văd  că  
v-ați încins după discuția de Consiliu. Beți un pahar cu apă și calmați-vă. Că ne putem exprima 
opinia altfel…  Domnule Păiuși…? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Gheorghe, o să vă dau 
dreptul la replică imediat, vă rog! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Deci domnule Oianu, s-au investit 
timp și bani în acest proiect. Și nu puțini bani. Am actualizat de două ori studiile de fezabiliate în 
vechiul mandate, da? Acum suntem pe punctul de a începe acest obiectiv. Mai mult de atât, se va 
face și un schimb de terenuri. Poate, v-am mai informat, o să vă mai informez, mai avem puțin și 
reușim să facem și străpungerea aceea pe care ne-o dorim, deci să activăm zona aceea. Ați văzut 
că este strânsă în zona Liceului Media. Deci este o investiție  gândită împreună cu trama stradală, 
cu sens giratoriu, cu tot ce trebuie acolo. Mulțumesc!   

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Gheorghe, dreptul la 
replică! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da. Domnule Păiuși, vă spuneam, beți un pahar cu 
apă înainte că nu e bine să fim așa de înverșunați în discuție. Înțeleg ce spuneți, dar poate mă 
ascultați și pe mine. Sunt studii făcute de acum câțiva ani buni. Între timp s-au mai schimbat 
lucrurile în sector. E foarte bine că vreți să luați un teren ca să refaceți trama stradală sau ca să 
faceți acolo un sens giratoriu sau o altfel de intrare, dar asta nu înseamnă că este un proiect bun. 
Mai ales, că din ce înțeleg, nici C.A.-ul școlii nu-l dorește. E exact cum îmi spuneți mie cu parcarea 
de sub Burileanu, care, din ce știu eu, este dorită și este necesară pentru acel cartier, dar 
dumneavoatră spuneți nu, că nu vor cetățenii. Și totuși există S.F. și există și indicatorii economici 
aprobați. Acum nu știu ce să vă spun… Ați blocat parcarea aia, am bugetat-o  anul   trecut și nu 
mi-ați venit cu niște date prin care să vedem măcar, nu știu, a u semnat jumătate din locuitori că 
nu vor parcare…foarte bine. Eu acum vă spun, C.A.-ul școlii nu dorește această investiție. Adică 
eu cred că vin cu niște date și niște informații către dumneavoastră pe care ar fi trebuit să le știți în 
calitate de viceprimar. Mai departe n-am idee, veniți și convingeți-ne în altă ședință că este o 
investiție bună. Eu astăzi nu sunt convins, vă spun sincer. Și nu trebuie să vă fac neinformați sau 
altceva, adică putem vorbi civilizat, cred. Eu credeam că USR-ul e mai civilizat, nu credeam că 
trebuie să vă comportați așa, ca la piață…Eu cred că putem avea un altfel de limbaj între noi. 
Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnule Podaru? 
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Domnul Dan-Niculae Podaru: Da. Sunt de acord cu domnul Dinu în totalitate. Nu putem merge 
peste oameni acasă să-i obligăm să facă un anumit lucru. Este firesc și democratic, oricât de intens 
susținem anumite lucruri… Acolo trebuie făcută însă sală de sport, așa cum conducerea liceului și 
consiliu de administrație s-a pronunțat. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Popa și 
domnul Tudose și haideți să mergem către vot, vă rog! 

Doamna Daniela Popa: Asta am subliniat și eu. Aceste studii s-au tot actualizat de-a lungul 
timpului, s-au cheltuit niște bani. Adică noi, grupul PSD, suntem pentru, că e proiect început de 
foarte mult timp, s-au cheltuit niște bani acolo. Asta e dilema…Acum liceul nu mai vrea, dar s-au 
cheltuit niște bani. Acum înțeleg. Că până acum cum… s-a discutat acest proiect … 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia(online) : Fosta conducere, până în 2019 decembrie, a dorit 
acest bazin, a dorit teren de sport nocturnă... E altă conducere. 

Doamna Daniela Popa: Eu la asta m-am referit, domnule Păiuși.  E o dilemă că ei acum nu mai 
doresc. Dar totuși până acum atâția ani de zile au tot făcut studii de fezabilitate, s-au cheltuit bani. 
Într-adevăr… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Banii ăia cum se recuperează? 

Doamna Daniela Popa: Da, așa cum a spus și doamna Regalia, cum mai recuperăm banii ăia? 
Într-adevăr, fiind profil de handbal, au nevoie de o sală de sport. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Nu. 

Doamna Daniela Popa: Haideți să vedem dacă reușim să facem și o sală de sport. Dar acum chiar 
e păcat că s-au cheltuit atâția bani…Da, gata, haideți să facem și sală de sport. Nu cred că e… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Colegiul Tehnic Media este de profil sportiv. 

Doamna Daniela Popa: Noi suntem pentru. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da. Vreau să mai iau și eu cuvântul, vă rog! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Este unitate unică în România, poligrafie-
cinematografie. Are laboratoare unice, este unic. Acolo avem clase de televiziune. Și pe lângă asta, 
fosta conducere… nu, cu două conduceri în urmă, au început să încropească și o parte de clase 
vocaționale sportive. Deci acel liceu dintotdeaua a fost un liceu tehnic, cu laboratoare foto, cu 
laboratoare de cinematografie, cu laboratoare specifice, de tipărit, tipografie și toate cele. În 
ultimul timp am vrut să ne transformăm în liceu sportiv. Încă n-am ajuns până acolo. Dar e nevoie 
și de o sală de sport. Și dacă tot vorbim de Media, ar trebui analizate și cele trei cămine de acolo. 
Foarte bine ar trebui analizate. Unu-i dezafectat, într-unul sunt elevi și în altul, cămin de 
nefamiliști. Ar trebui o analiză foarte bună… 

Doamna Daniela Popa: Deci domnule Păiuși, la microfon, să se și consemneze…Cu toții ne vom 
da să facem și sală de sport și ce își doresc, da? Să se consemneze. Că a promis… 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Vreau să mai iau și eu cuvântul, vă rog! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Gheorghe, mai sunt 
domnul Tudose și domnul Ozata și domnul Păiuși. Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. Așa cum a spus colega mea, grupul PSD va vota pentru 
acest proiect cu amendamentul ca pe lângă bazinul de înot, ok, înțeleg, sunt cheltuiți bani și 
continuăm un proiect care a început, chiar dacă în momentul acesta are aceste semne de întrebare 
legate de noua conducere, dar să respectăm și dorința conducerii liceului și profilului liceului din 
punct de vedere sportiv, să facem și o sală de sport. Deci pentru ca votul grupului PSD să fie 
favorabil, aș dori să se consemneze amendamentul că pe lângă bazinul de înot, vom executa și o 
sală de sport. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă vreți să fie amendament 
amendament, recomand să-l și propuneți. Nu? Ok, bun. Am înțeles. Domnul Ozata? 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Nu înțeleg cum vine asta. Primăria cheltuiește bani publici ca să 
facă un bazin de înot și după aceea vine o conducere și își asumă pe persoana fizică, școala spune 
“Eu nu vreau” ?! Școala e a Primăriei, nu, e în administrarea Primăriei? Conducerea dacă vrea să 
facem mâine acolo teren de cricket, ce facem? Păi eu știu că e democrație, doamnă, dar nu noi 
trebuie să avem grijă cum dezvoltăm? În Sectorul 1 nu avem niciun bazin de înot olimpic ca 
lumea... Nicio problemă, dar ce facem cu banii cheltuiți?  

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Podaru, o să aveți 
microfonul, imediat! 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Ce facem cu banii cheltuiți, domnule Podaru? Că parcă nu voiați 
să ne batem joc de banii publici. Păi a fost întrebată fosta conducere. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok, haideți… Domnule Podaru? 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Deja are specific înot, de handbal, cum spunea doamna director? 
Și nu știu eu… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Haideți că vreau să iau și eu cuvâtul, vă rog, domnule 
Președinte, că vorbim unii peste alții! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O secundă, vă rog! Haideți să 
termine domnul Ozata! 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Deci noi votăm pentru bazinul olimpic, mai ales că s-au cheltuit 
bani. Dacă se mai schimbă o dată conducerea în două săptămâni că, nu știu, se întâmplă ceva cu 
doamna director și vor să facem tir cu arcul, facem tir cu arcul?! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles! Mulțumim ! Da, 
profilul de handbal este deja de niște ani de zile, nu s-a schimbat nimic, nu s-a adăugat nimic. 
Înțeleg că din 2019 școala nu mai dorește neapărat ca o prioritate bazinul,  dacă are spațiu să facem 
și bazin și sală de sport, ar trebui să ne asumăm aceste lucruri, într-adevăr, să le facem pe 
amândouă. Dar ei au venit să vă spună care le este prioritatea lor acum pentru ceea ce au acum 
pentru elevii lor. Domnul Păiuși, după aceea domnul Gheorghe, după aceea domnul Podaru. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1: Așa cu am discutat, avem și în vedere 
deci un sistem integrat cu această tramă stradală. Revin și reconfirm și sper că vom reuși în maxim 
un an de zile să realizăm toată această problemă din punct de vedere al studiilor de fezabilitate, mă 
refer la tot ansamblul de acolo. Avem și acele cămine. Exact, avem și acele cămine și am discutat 
și cu doamna Primar și știe foarte bine, vom începe reablitarea împreună, cu votul dumneavoastră, 
evident, al acelor cămine, cel puțin unul va începe. Evident că este, din câte știu, suficient loc și 
pentru handbal, pentru o sală. Nu văd de ce nu putem duce la capăt aceste proiecte. Mulțumesc! 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Domnul Păiuși și doamna Popa, vrem să ieșim din 
discuția aceasta de un sfert de oră că acest proiect ar trebui gândit mai bine. Adică eu cred că 
trebuie făcută o reactualizare  a SF-ului pentru că e clar că, uitați, doar ce am plecat de la o piscină 
și acum facem și sală de handbal, facem și refacerea căminului. Eu m-aș folosi de acest proiect să 
facem o școală-model pentru Sectorul 1. Și atunci trebuie făcut un SF. Faceți-l în două-trei luni, 
nu trebuie să-l faceți în doi ani. Poate reactualizați. Dar dacă tot s-au cheltuit niște bani, haideți să 
mai cheltuim încă 10% din banii sau 20%, ca să venim pentru un proiect pentru următorii 20 de 
ani. Nu un proiect care a început în 2007, a fost făcut o data, nu știu, în 2015 sau 2014, încă o dată 
în 2018… S-au schimbat cinci directori. Haideți să facem o chestie cu adevărat solidă și cu 
adevărat vizionară. E păcat dacă avem atâta teren acolo și avem și cămin să nu facem un liceu-
model pentru România poate. 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da. Haideți să trecem la vot, că se face târziu! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Supunem la vot atunci!  
Domnule Gheorghe, cum votați proiectul 19? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): La cum este făcut acum, mă abțin! Dacă se aduc 
amendamentele de care spuneau colegii de la PSD și se face un SF corect, aș vota pentru. Dar în 
acest moment, la cum arată propunerea, mă abțin! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles! Deci abținere. Doamna 
Regalia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Cu amendamentele necesare, pentru! 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Puteți vota și în sală! 
Mai avem 4 voturi, mai avem 4 voturi, vă rugăm, în sală… Haideți că mai aveți 4 voturi! N-ați 
votat încă împreună. Mai aveți un pic și votați împreună. Am înțeles, când un proiect este votat de 
PSD și USR împreună, este pentru cetățeni, spune domnul Nicolaescu. Da. Mulțumim! Deci avem 
19 voturi pentru, 6 abțineri, 0 împotrivă. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI – 25 de 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Punctul de vedere al grupului PNL 
este acesta… discutam mai devreme… ne dorim să se facă, dacă avem spațiu pentru bazin olimpic, 
faceți-l că e foarte bun. Dacă aveți spațiu pentru sală de sport, aceasta este prioritatea școlii și asta 
ne dorim să fie făcută cât mai repede. Și cred că poate fi făcută și mai repede decât un bazin 
olimpic. Bun. Mergem mai departe.  

20. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 
București în vederea transmiterii în folosință gratuită a imobilului situat în strada 
General Berthelot nr. 20, aparținând Școlii Gimnaziale nr. 10 către Liceul Dimitrie 
Paciurea, în vederea derulării activităților de învățământ (K2-061/29.03.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Da. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog, doamna Regalia! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Școala Specială 10 a funcționat pe Berthelot, dar 
ca spațiu, a fost improprie pentru 100 de elevi. Știți foarte bine că în învățământul special, o clasă 
e formată din 5-7 copii. Cum o să introducem 200 de elevi în clădirea aceea care are cămăruțe 
mici? Eu vreau să vă gândiți că dumneavoastră… Eu sunt de acord să intre în patrimoniul 
Sectorului 1 clădirea din Berthelot, dar gândiți-vă că pentru elevii de la Paciurea, care fac 
restaurare, care fac pictură, care fac sculptură și sunt aproape 200 de copii… atelierele unde vor 
fi? E un liceu de artă totuși Paciurea. Da… 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Păi același lucru, pentru că doamna Regalia este online și poate 
nu se aude bine, Comisia de cultură a votat pentru a aviza pozitiv acest proiect, însă trebuie avut 
în vedere faptul că spațiul nu este generos și că acolo nu-și pot desfășura, în condiții optime, grupe 
de 30 de copii dintr-o sală, sălile fiind foarte mici. Mulțumesc! 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Vreau și eu să iau cuvântul! 
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Domnul Remus-Cătălin Șerban: Da, eu fac parte din Consiliul de administrație al Liceului 
Paciurea și pot să vă spun că doamna director Crenguța Pârvulescu este foarte încântată, a fost și 
a văzut spațiul de la Școala 10, de acolo din Berthelot, și este foarte încântată. Acolo este și o 
situație că nici conducerea combinatului nu mai vrea acel liceu acolo… știți foarte bine, știe toată 
lumea. Deci dacă un director își dorește foarte mult, eu cred că este normal să ținem cont de părerea 
dumnealui, nu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este! Cred că ați folosit același 
argument și la proiectul trecut, nu? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Bineînțeles. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Vreau să iau și eu să iau cuvântul! 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da… Acum cred că, revenind la discuție, da, un 
director își poate dori foarte mult, dar săracul director are o singură opțiune, nu? Nu i s-au oferit 
trei opțiuni din care să aleagă una mai bună.  

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Dacă doriți, o sun pe doamna director să vă vorbească aici la 
microfon. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Nu, nu, că vă cred, dar vă dați seama că e… colegii 
ceilalți care au vorbit, domnul Podaru și doamna Regalia, spun că nu este ideal… Acum… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Înțeleg că doamna director și-a dat 
demisia însă zilele trecute. Nu știu dacă mai este dânsa. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Asta voiam să vă spun eu. Și de asemenea, voiam 
să vă spun că nu degeaba copiii au fost mutați de acolo și se plătește o chirie pentru locația în care 
își desfășoară activitatea Școala Specială nr.10. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vedeți, lucrurile acestea noi le tot 
discutăm. Știți, ar fi fost frumos să fie reînființată o direcție care se ocupă de școli, care să aibă o 
legătură strânsă cu directorii, să le facă tot ceea ce au nevoie… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Țineți minte că am făcut și o interpelare în acest 
sens, domnule Președinte!  

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Mi s-a spus că o să mi se răspundă în 10 zile. 
Aștept! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Eu încă vorbeam, domnule Președinte! Ce voiam să 
zic este că întotdeaua este o idee bună de a cumpăra o clădire în centrul orașului, ca activ pentru o 
administrație publică. Trebuie însă să ne asigurăm că acea clădire este bună pentru nevoile și pentru 
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standardele de studiu și, mă rog, de practică care există în ziua de astăzi. Pentru că altfel o putem 
cumpăra și putem face altceva cu acea clădire. Dar nu aș cumpăra-o doar ca să ne lăudăm. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Dar nu e de cumpărat, o preluăm. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Mă rog, pardon, e de preluat… scuze, da. De preluat, 
de investit bani în ea, adică… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să mergem mai departe, vă 
rog! Am înțeles! Doamna Popa și domnul Podaru? Doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa: Nu, doar remarcam dubla măsură pe proiecte asemănătoare din partea 
domnului consilier de la USR, dar cred că asta toată lumea a înțeles-o. Și doamna Regalia a fost 
inițiatoare pe acest tip de proiecte, adică măcar anul ăsta haideți să lăsăm fanteziile, cum a vorbit 
colegul meu Tudose mai devreme, cu diverse clădiri dărăpănate și haideți să luăm… chiar dânsa a 
spus, să achiziționăm clădiri și terenuri pentru școli. Chiar e nevoie. Cu amendamentele dumeaei, 
că poate… chiar cred că are dreptate. E singurul specialist de aici în domeniu, din Consiliul Local. 

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

Doamna Daniela Popa: Deci noi suntem pentru. 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Tot același lucru, dubla măsură… Doamna director a Liceului 
Paciurea era o autoritate și putea fi sunată. Anterior  doamna director a Liceului Media nu era bună. 
Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Mergem la vot. Dacă 
nu mai sunt alte puncte de vedere sau amendamente. Doamna Regalia, cum votați? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru! 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Vreau clădirea! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Puteți vota și în sală. Deci aici 
avem USLP, nu? USLP… 

Doamna Daniela Popa: Ați uitat de PMP! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Păi nu, P-ul de la final, USLP… 
Am înțeles. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Mă scuzați, dar sunteți puțin  tendențios! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Știu, știu, știu, doamna Regalia, 
îmi cer scuze, dar așa este! A fost unanimitate voturi pentru. 24. Proiectul a fost aprobat.  

 HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI –24 de 

consilieri locali prezenți în momentul votului, din totalul de 27 de consilieri locali în funcție  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Ozata, vă rog! 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Doamna Popa, vă rog frumos, eram obișnuiți cu PMP. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: P-ul de la USLP este …Ok. 
Doamna Haliț? Da… 

 

21. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului pentru două automate din incinta 

Colegiului Tehnic Mecanic Grivița din  Sectorul 1,  prin licitație publică, aflată în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1(K2-028/08.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Doamna Popa? 

Doamna Daniela Popa: Să fie produse pentru elevi, nu cine știe ce produse…Să fie cu sendvișuri, 
cu biscuiți,  da, e ok dacă sut cu sendvișuri și cu biscuiți și cu apă. Da…să nu fie alte produse. Nu, 
doamna Regalia?  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Fără tonomat de cafea! Aveți dreptate! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Dacă nu sunt alte puncte de 
vedere, atunci mergem la vot. Sau amendamente…? Doamna Regalia, cum votați proiectul? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim!  Puteți vota și în sală. 
Haideți, mai avem 3 voturi, vă rog! Poate fi și eroare materială. Domnul Vicol, pe vot doriți să…? 

Domnul Ned Vicol: Nu pe vot. Pe proiectul cu… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O secundă atunci să… Avem 23 
de voturi pentru și o abținere. Proiectul a fost adoptat.  

 HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23  DE VOTURI PENTRU ȘI O ABȚINERE 
– 24 de consilieri locali prezenți în momentul votului, din totalul de 27 de consilieri locali în 

funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mergem mai departe la 22: 

22. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului pentru un bufet din incinta Școlii 
Gimnaziale  ,,Geo Bogza” din  Sectorul 1  prin licitație publică, aflată în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 

1(K2-029/08.02.2022) 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol: Da, eu, referitor la Liceul Paciurea, vreau să spun că doamna director nu și-a 
dat demisia. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Noi așa avem informație. 

Domnul Ned Vicol: Vă spun eu că nu și-a dat demisia. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O fi revenit, cine… da… nu 
cunoaștem exact, dar vom vedea. Bun, am înțeles! La 22, dacă aveți puncte de vedere sau 
amendamente? Dacă nu, mergem la vot. Doamna Regalia, cum votați proiectul 22? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru că e vorba de bufet pentru mâncarea 
copiilor pe parcursul zilei, pentru! Altfel, votam împotrivă, că e închiriere. 

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

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Oianu, s-a cum să spunem, 
s-a trecut de la USR cu PSD, se conturează într-adevăr o majoritate totală, nu? A întregului 
consiliu. Mai avem 9 voturi… încă un vot. Mulțumim avem 21 de voturi pentru și 3 abțineri. 
Proiectul a fost adoptat.  

 HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21  DE VOTURI PENTRU ȘI 3 ABȚINERI 
–24 de consilieri locali prezenți în momentul votului, din totalul de 27 de consilieri locali în 

funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe. 23: 

23. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
de a aproba schimbarea destinației unor spații situate la parterul imobilului din str. Piața 
Amzei nr. 13, Sectorul 1, București (K2-035/09.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente. Domnul Tudose? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, eu aveam doar o remarcă apropos de majorități, sunt 
singurul căruia i se pare că lucrurile merg mai bine fără doamna Primar de față? Întreb și eu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Haideți vă rog frumos 
dacă nu sunt  amendamente sau alte puncte de vedere mergem la vot. Doamna Regalia, cum votați 
proiectul? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă.  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Și motivez. Asta apropos de Liceul Paciurea. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Haideți să-i dăm cuvântul 
doamnei Popa. Da, votul nu s-a terminat, deci dacă sunt greșeli materiale, dacă ați apăsat greșit 
sau ați spus greșit vă rog să ne spuneți votul la microfon ca să-l și consemnăm, da. 

Doamna Daniela Popa: Da, mulțumesc. Împotrivă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. A mai greșit cineva 
votul? Știți, în sistem se vede cine, cum a votat. Dacă  acum declarați de două ori să zicem așa, să 
vă dublați votul, înțeleg că facem o glumă, dar nu e tocmai nici legal și nici modul de a discuta 
asta. Ok, deci atât avem să înțeleg. Bun. Deci avem 12 voturi pentru, 5 abțineri și 7… da,  11, mă 
scuzați, nu l-am. Deci 11 pentru, 5 abțineri și 7, 8 împotrivă și cu doamna Regalia din online. 
Proiectul nu a fost adoptat. Da nu a fost adoptat oricum, sunt 11 pentru.  

 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE K2-035/09.02.2022 A FOST RESPINS CU 11  DE 

VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ –24 de consilieri locali 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles, deci proiectul nu a fost 
adoptat, deși înțelegem nevoia celor de la DPABD să aibă acest spațiu pentru noile cărți de 
identitate electronică, acel spațiu cred că poate fi folosit încă ceva vreme și pentru alte activități. 
Și eu mi-aș dori să avem cărțile de electronice  de identitate cât mai repede, să fie viața mai ușoară, 
dar din ce înțeleg de la M.A.I va mai dura. Doamna Porumb! 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Aș avea o solicitare către… Domnule 
Viceprimar, doamna Primar, legat de spațiile din Amzei. Probabil nu ar strica să avem  către 
Consiliul Local o situație prezentată cu privire la ce avem liber în acest moment și ce-și propune 
administrația sectorului 1 să  facă cu acele spații pe ansamblu, adică să știm la Amzei, pentru că 
am avut de-a lungul vremii, cel puțin eu îmi amintesc în mandatul trecut că am votat diverse 
închirieri de spații și așa mai departe. Haideți să facem o situație la zi cu ce avem la Amzei liber, 
disponibil  și să decidem împreună ce facem cu ele mai departe. 

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

Doamna Daniela Popa: Eu voiam să vorbesc de proiectul 24 că din titlu e acordul de cooperare 
al Municipiului București, noi suntem sectorul 1. Nu știu dacă este o eroare materială doamna 
Secretar sau.. ca să știm ce votăm. 

24. Proiect de hotărâre prin care se aprobă încheierea ”Acordului de cooperare al 
Municipiului București și Comuna Stăuceni, Municipiul Chișinău din Republica 
Moldova” (K2-062/29.03.2022) 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Secretar? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, la protocol? Nu, la... 

Doamna Daniela Popa: Acordul de cooperare al Municipiului București cu Comuna Stăuceni. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, eu voiam să răspund 
doamnei Viceprimar apropos de spațiul din Amzei. În referatul de aprobare se face referire la faptul 
că aceste spații sunt cele de pe laterala spațiului, sunt cele rămase libere și au fost spații 
comerciale… așa și se dorește… există o solicitare din partea Direcției de Evidență a Persoanei 
pentru a deschide acolo centru.  Restul? Nu, în ceea ce privește acest spațiu, sunt niște spații libere 
rezultate din lipsa închirierii și cu o solicitare din partea Direcției de Evidență pentru un punct...  

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Păi au încetat contractele și nu 
au mai fost prelungite. 

Doamna Daniela Popa: A fost reluată procedura de licitații? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Oianu, o secundă că nu 
ne auzim și nu se aude la microfon. Haideți să termine doamna Popa și după aceea puteți să ne și 
auzim și la microfon. Am înțeles, domnul Podaru și  domnul Oianu. Domnul Podaru. 

Domnul Dan Niculae Podaru: Este un spațiu central. În acel spațiu se pot realiza atât pe o parte 
a clădirii, cât și pe cealaltă parte a clădirii spații culturale cu o valoare   deosebit de importantă. 
Sunt pretabile pentru asemenea acțiuni unde pot avea loc vernisaje și alte expoziții. Haideți să 
utilizăm spațiile centrale în conformitate cu valoarea lor economică și culturală, pentru că altfel 
putem să facem orice altceva, filatelie sau ce vrem. În clădire, în clădirea centrală era un spațiu la 
etajul 1 al Evidenței Populației. Am fost și mi-am făcut, sunt locuitor al sectorului 1, am buletin  
de sectorul 1, am fost acolo, este un spațiu civilizat, elegant, curat, se ajunge destul de ușor la etajul 
1. Nu e la etajul 20, nu trebuie mers pe scări. Mulțumesc mult de tot. Haideți să oferim spațiilor 
centrale o destinație importantă și să regenerăm acel spațiu. Spuneți că este mort și că nu are vad, 
foarte bine, haideți să-l redăm societății și să creăm un vad,   un hub cultural, da? E un lucru simplu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bine, vadul, dacă vă uitați puțin 
mai sus pe stradă, o să vedeți că e foarte multă lume în zona respectivă, mai ales în weekend. 
Domnul Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Nu mai, că mă doare capul. 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mulțumesc, mulțumesc. In primul rând da, mă doare capul din 
cauza colegelor mele, dar, în sfârșit, asta e altceva. Multe idei de proiecte noi care vin pe bandă 
rulantă mitralieră, și de aici. Deci constinuând ce a spus colegul meu Dan Podaru și colegii mei 
dinainte, eu locuiesc foarte aproape de Piața Amzei și merg în fiecare zi. Recunosc este locul meu 
preferat de mers la piață, la cumpărături, de promenadă, e o plăcere. Bun. Deci acuma fie vorba 



  

121/170 

 

între noi, sigur nu există,  s-a desființat Centrul Cultural, s-a terminat cu asta. Nu există nici o 
preocupare pentru zona culturală, pentru evenimente culturale. Am înțeles asta. Pot să mă adaptez, 
na,  vorba aceea nu-i nici primul loc nici ultimul în care vedem că nu se întâmplă nimic cultural. 
Bun. Acum, spațiile astea de la intrare care este coșmarul meu de fiecare dată când trec pe acolo 
în fiecare zi, dincolo de mizeria care de abia s-a adunat… este un stol mare de   porumbei care stau 
și pasc acolo, în colț la Teatrul ”Ion Creangă” și este o mizerie de nedescris, cu dalele rupte... Nu 
mai contează asta. În toamnă erau numai frunze… în sfârșit, nu are rost să mai vorbim. Dar când 
trec de acest colț unde deja s-au băgat niște birouri și sunt niște doamne care probabil, săracele, au 
primit acolo postul de unde să lucreze în această sală de la intrarea unde doamna Primar, fără 
aprobarea Consiliului a făcut niște expoziții, a dat-o cuiva să mai facă ceva, în sfârșit. Nu are rost 
să mai intrăm în amănunte, asta e viața. Dar eu acuma trec și mă uit pe geam și văd instalația de 
lumini pentru sală de expoziție, nou-nouță care atârnă în tavan, cu niște lumini mari și frumoase, 
iar jos pe pământ sunt trei birouri, cu trei doamne care se învârt pe acolo, cu niște geamuri nici 
transparente, nici... e patetic, este rușinos. Mai mult, vă recunosc, pe partea cealaltă era o plăcuță  
semiruptă pe care scria Centrul Cultural și m-am dus eu într-o zi și am dat-o jos. Am dat-o  jos că 
am zis, era băiatul ăla la poartă, paznic… I-am zis: Măi băiatule, mai e Centrul Cultural aici? 
Zice: Nu mai e șefu’ de mult! Nu știu ce... Ei, atunci o dau jos că eu sunt consilier și am dat-o jos. 
Am dat jos plăcuța, pentru că este o rușine pentru cel mai bogat sector al Capitalei, fruntea acestui 
oraș… fost, bravo… fost… să nu avem un Centru Cultural deschis, transparent, în care să putem 
face evenimente culturale, să arătăm nivelul și gradul de civilizație pe care putem să-l arătăm. Și 
mai rușinos este că avem un primar din țara lui  Mollier. Să nu mai intru în amănunte… și a lui 
Voltaire și a lui Balza… atenție…. și cu acest primar noi nu avem un Centru Cultural în sectorul 
1. Este inadmisibil așa ceva. Iar mai mult de atât, acum ne întoarcem în zona cominternistă a 
comunismului în care toate spațiile culturale erau transformate în birouri pentru activiști sau pentru 
altcineva. Acuma nu e cazul de activiști pentru că avem acolo niște doamne care pot să lucreze și 
au nevoie de spațiu, dar spațiul de sus este decent, însă spațiile de jos care sunt la vedere, oamenii 
circulă pe acolo, este activitate social... Este plin de oameni de  dimineață până seara. E păcat de 
Dumnezeu să nu facem  ceva acolo. Maxim închiriem să facem niște bistro-uri, niște cafenele, dăm 
un aer social integrat la această zonă. E păcat de Dumnezeu. Ce naiba, chiar atât… Am înțeles, 
numai scuze de la domnul manager, City manager, care numai nu pot, nu se poate, nu   există, nu 
s-a pomenit... Nu știe să spună altceva. Dar chiar așa, până și spațiilor astea amărâte din Piața 
Amzei nu reușim să le dăm o utilitate culturală sau măcar socială?!? 

 Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Domnul Oianu! Domnul Oianu, 
haideți să concluzionăm, vă rog! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Mi-am pierdut cumpătul. Dar se poate așa ceva? Ce naiba! 
Haideți. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să concluzionăm. Așa este, 
suntem de acord. Doamna Popa! 
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Doamna Daniela Popa: Așa este, domnul Oianu. Sunt total de acord și cu dumneavoastră și cu 
domnul Podaru. În strategia de organizare și de stabilire a proiectelor în Centrul Cultural, asta era 
acolo, spațiu cultural de expoziții, de diverse evenimente. De asta l-am organizat așa. Dar cu tot 
dragul, ați votat organigrama de desființare, cu tot, îmi pare rău. Și asta era strategia  și era proiectul 
pe masă. Era... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Cu o promisiune că vor fi făcute 
din nou mai bine. 

Doamna Daniela Popa: Era proiectul pe masă, era strategia făcută de fostul director. Cum îl 
chema? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Păi doamna Popa, ce să facem dacă nu v-ați mișcat 
mai repede și nu ați facut piața aia, nu ați autorizat-o. A venit doamna Armand cu alte planuri. Ce 
să facem? Trebuia să vă mișcați mai cu talent. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dragi colegi, doamna Popa, haideți 
că nu… 

Doamna Daniela Popa: Era domnul director Speriatu, cu dumnealui am lucrat și a fost strategia 
asta și am și reorganizat prima expoziție și următoarea pe care a făcut-o doamna Armand. 
Mulțumesc. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Domnule Președinte, noi n-am ajuns nici la 
jumătatea numerelor curente. Mai avem încă jumate și e 21:30. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, dragi colegi, este ora nouă și 
un sfert deja. Vă rog eu frumos, haideți să rămânem la subiect. Nu, nu văd sensul în momentul de 
față. Domnul Podaru, domnul Ozata, vă rog foarte scurt. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da, vreau să reînviem și să rămânem centrați, focusați pe ideea 
de cultură în acea zonă. Nu știu ce a făcut domnul Speriatu, nici nu mă interesează. Au trecut 2 ani 
de atunci. Putem restarta totul pe baze profesionale  și putem să oferim spații integrate și 
multimedia prin niște investiții minime artiștilor moderni, să fim și noi o capitală a secolului XXI. 
E mai greu să construiești blocuri și să realizezi autostrăzi, însă este mult mai ușor să creezi spații 
culturale atractive destinate publicului și artiștilor din sectorul 1. Mulțumesc. 

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

Domnul Alev-Burhan Ozata: Vă rog frumos, locatarii Comunei Stăuceni din Chișinău așteaptă 
cu sufletul la gură votul nostru.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Și Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Deci o dată. Eu știți ce mă așteptam de la doamna Primar, să îi 
fie cinstit numele!?! Vă spun de acuma, mă așteptam să facă o înfrățire a Sectorului 1 cu Parisul, 
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cu Lion, cu un oraș mare franțuzesc, cu Bordeaux, înțelegeți? Asta mă așteptam, să avem un 
festival de teatru international în sectorul 1… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Pe piesele lui Ionescu…  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: … să avem un festival de muzică ca la Cluj în sectorul 1, să avem 
festival de mimă franțuzească,  dacă se poate și ăsta este ceva  interesant, vă rog frumos. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este, așa este. Mulțumim. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Vă rog frumos, am văzut un spectacol de lumini și umbre făcut 
de un teatru din Paris extraordinar care ar putea să vină și la noi, mai ales că avem  teatre.  Da 
lăsați-mă să visez, vă rog frumos! Nu-mi distrugeți visul. Mi l-a distrus doamna Primar destul. 
Deci asta mă așteptam eu, nu să desființăm Centrul Cultural al Sectorului 1. Rușine! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos. Pe proiectul 24 
dacă aveți amendamente sau  puncte de vedere? Doamna Secretar General? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: În proiectul de hotărâre, îmi cer 
scuze, doamna consilier Daniela Popa a întrebat dacă e cumva o eroare materială. Nu este. În 
proiectul de hotărâre care vă este comunicat titlul proiectului este “se aprobă încheierea acordului 
de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și...” Păi nu scria, din eroare din sistem, 
dar dumneavoastră în materialele de ședință sigur aveți… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu, și în Ordinea de zi care o am 
eu aicea scrie Municipiul București 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da? Înseamnă că este o eroare 
materială… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Eroare materială. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: …în cadrul materialelor de 
ședință comunicate, proiectul K2-062  este: ”se aprobă încheierea acordului de cooperare între 
Sectorul 1 al Municipiului București și Comuna Stăuceni”. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Mergem la vot. Puteți 
vota. Domnul Gheorghe cum votați proiectul 24? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online):  Eu mă abțin. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Încă trei voturi. Bun, 
deci avem 13 voturi pentru și 9 abțineri, având în vedere că lipsesc un număr de consilieri locali 
avem...  Așteptăm răspunsul de la doamna Secretar General. Ok, deci avem 13 voturi, ne trebuiau 
14 voturi pentru acest acord. Da, asta este, de la USR lipsesc 3 colegi. Dânșii au propus acest 
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proiect. În acest moment a fost respins acest proiect, cred că se poate reveni data viitoare. Avem 
nevoie de absolută, de majoritate absolută pentru așa ceva.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-062/29.03.2022 A FOST RESPINS CU 13 VOTURI 

PENTRU ȘI 9 ABȚINERI – 22 de consilieri locali prezenți în momentul votului, din totalul de 

27 de consilieri locali în funcție. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Cum să spun, inițiatorul propune 
acest proiect și propune ședința la ore târzii și ne aduce cetățeni foarte mulți aici și urmează un 
circ… stăm 3, 4   ore   pe acel circ, durează și ședința cât durează, anumiți  colegi   au   plecat.   
Într-adevăr, nu pot neapărat să dau vina pe dânșii, dar sunt într-adevăr din partidul inițiatorului și  
n-au fost prezenți, drept urmare proiectul propus de inițiator astăzi nu a trecut. Vom vedea data 
viitoare. De altfel eu cred că și Consiliul Local și bucureștenii în sine sunt dornici să facă astfel de 
acorduri cu frații noștri de peste Prut. Mergem mai departe. Proiectul 25: 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor  de execuţie pe surse de finanţare, 
Situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea,  la data de 31 decembrie 2021 (K2-

063/29.03.2022) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente… dacă nu, mergem la vot. Doamna Regalia, cum votați proiectul 25? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Puteți vota și în sală. 
Domnul Gheorghe sunteți online sau…? Nu. Încă 4 voturi, vă rog... încă un vot. 

Personal tehnic: Domnul Iordan. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Iordan nu este în sală. Da, 
nu-l luăm în considerare la vot. Avem 8 voturi pentru, 4 abțineri și 8 voturi împotrivă, proiectul 
nu a fost adoptat.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-063/29.03.2022 A FOST RESPINS CU 8 VOTURI 

PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ; un consilier local nu și-a exprimat 

opțiunea de vot– 21 de consilieri locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Proiectul 26: 

26. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte pentru verificarea  execuției 
bugetare a instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1: Administrația 
Domeniului Public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, 
Centrul Multifuncțional Caraiman, Poliția Locală, Direcția de Utilități Publice, 
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Salubrizare și Protecția Mediului, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale, la sfârșitul 
trimestrului II al exercițiului bugetar 2021 (K2-230/03.08.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici inițiator este grupul 
consilierilor PSD. Și vor trebui 5 propuneri sau mai multe. Drept urmare întrebăm grupurile 
politice. Începem cu inițiatorul, grupul PSD.Care sunt propunerile pentru comisie? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Propun eu. Pentru grupul PSD, Daniela Popa. 
Nici nu te-am întrebat. Și domnul Tudose Cristian. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, mulțumim. V-aș ruga totuși… 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Nu râde! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ...să ne spună. 

Doamna Daniela Popa: Nu, nu, nu, o clipă. O să-i propunem pe Iulia Miloș și pe Daniel Chirvasă.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci de la PSD avem domnul 
Chirvasă și doamna Miloș-Olteanu. Doamna Miloș-Olteanu și domnul Chirvasă. De la grupul 
PNL? 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1:  În total câte persoane trebuie. 

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

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Cinci persoane? Grupul PNL îl 
propune pe domnul Dan Podaru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Podaru. 
Grupul USR v-ați...? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Domnul Ned Vicol. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Și grupul PMP? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Pe domnul Ozata. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Bârgău? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Domnule Președinte, vă rog să se consemneze că nu voi vota 
la acest proiect. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Mulțumim. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Ce proiect este acesta, domnule Președinte? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Suntem la 26. Așteptăm voturile 
în sală, deci doar cei din sală vor putea vota pentru numele celor propuși. După aceea supunem tot 
proiectul la vot.  

Se procedează la distribuirea buletinelor de vot. 
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Comisia de validare procedează la numărarea voturilor. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Popa? Erați înscrisă. 
Domnul Ozata? Domnul Ozata nici nu e. Domnul Ozata? Aveți cuvântul sau v-ați înscris la cuvânt? 
V-ați înscris la cuvânt, nu știu ce doreați să ne spuneți. Dacă nu, reveniți. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Doream să-mi retrag candidatura, dar am înțeles că nu se mai poate. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu  - Președinte de ședință:  Am înțeles… Ok, haideți să 
revenim în sală, vă rog. Avem rezultatul votului. Domnul Jurubiță? 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Mulțumesc. Au fost prezenți 18 consilieri locali. A fost 
exprimat un număr de 18 voturi, din care 18 voturi valabile, cu următorul rezultat: Miloș-Olteanu 
- 17 voturi pentru, 1 împotrivă; Chirvasă Viorel - 17 voturi pentru, 1 împotrivă; Podaru Dan - 16 
voturi pentru, 2 împotrivă; Vicol Ned - 17 voturi pentru, 1 împotrivă și Ozata Alev - 17 voturi 
pentru și 1 împotrivă. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Deci toți cei 5 membrii 
sunt validați, dacă și proiectul va fi votat. Mergem la votul proiectului și rog colegii să revină în 
sală să continuăm votarea. Între timp o să întreb în online. Domnul Caraian, cum votați proiectul 
26? Domnul Caraian? Doamna Regalia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Da, haideți suntem în 
procedură de vot. Mai avem 15 voturi. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Președinte de ședință: Domnul Caraian, ne auziți? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Da vă aud!  Da. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Președinte de ședință: Cum votați proiectul? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (vot online): Pentru mulțumesc. Mulțumim. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Președinte de ședință:  Mulțumim. Doar aceștia 2 sunt în 
online acum din ce am văzut. Încă cinci… încă patru voturi… încă trei voturi. 

Personal tehnic:   Domnul Iordan, domnul Podaru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Președinte de ședință: Mai așteptăm 3 voturi. Cine nu a 
votat ? Mai sunt 3  trei voturi. 

Personal tehnic:   Domnul Iordan, domnul Podaru și domnul Bârgău. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Bârgău... Domnul 
Podaru nu este în sală. Domnul Bârgău a spus că nu votează. Domnul Iordan și domnul Podaru, 
atunci unde sunt?... Ne mai trebuie... Deci unde sunt ori domnul Podaru ori domnul Iordan? 
Haideți, domnule Podaru, să votăm, vă rugăm. Și domnul Iordan? Domnul Podaru, domnul Iordan 
mai trebuie să voteze. Bun, domnul Iordan este la toaletă. Avem 13 voturi pentru, 5 abțineri și 2 
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împotrivă din totalul consilieri locali prezenți. Proiectul a fost adoptat. 13, că mai sunt 2 în online. 
Da, da,  este o comisie mixtă. Sunt prezenți. Voi aveți trei absenți. Nu.  unul de aici, unul de 
aici. Ok! Este majoritate simplă, ne-a confirmat Secretariatul. Domnul Ozata? Domnul Ozata, nu 
vreți să ne vorbiți despre colțunași!? Am înțeles. Ok! Haideți dragi colegi, să continuăm. Deci 
acest proiect a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 2 VOTURI 
ÎMPOTRIVĂ; 2 consilieri locali nu și-au exprimat opțiunea de vot; 22 de consilieri prezenți în 

momentul votului din 27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la 27. Urmează o serie de 
PUD-uri, după aceea ordinea de zi suplimentară. La PUD-uri, pentru că doamna președinte a 
Comisiei de urbanism lipsește astăzi, eu, în calitate de secretar al Comisiei de urbanism, o să vă 
citesc avizele. Da, domnul Șerban! 

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Aș vrea să o rog  pe doamna Secretar să ne explice pe scurt, în 
câteva cuvinte, ceea ce i- spus reprezentantul Prefecturii legat de... Cred că ar trebui să știe și 
colegii! 
Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da. Doamna Secretar, am ajuns la 
capitolul PUD-uri. Ar fi bine, ce ați mai discutat cu reprezentanții Prefecturii, să ne spuneți  și 
nouă. V-aș ruga atenție, dragi colegi! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: În cursul săptămânii trecute din 
cadrul echipei de control a făcut parte și domnul Marian Sunică, cel care face controlul de legalitate 
pe actele administrative adoptate/emise la nivelul Sectorului 1. Discutând despre această 
procedură, recomandarea și clarificarea punctelor de vedere pe care ni le-au transmis și scris, a 
fost următoarea: Se supun atenției dumeavoastră proiecte de hotărâri privind aprobarea 
documentației PUD, pentru că aceasta este prevederea expresă a Legii 350/2001 a urbanismului, 
iar dacă în procedura de vot aceste proiecte se resping cu cvorumul legal de 14 voturi împotrivă, 
se redactează hotărâre de respingere documentație PUD, cu mențiunea expresă, că această 
respingere trebuie motivată ca orice alt act administrativ, pentru a nu risca să fie anulată în instanță. 

Doamna Daniela Popa: Ne-au dat scris asta? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu ne-au dat scris asta. Asta a 
fost recomandarea. Ne-au trimis, v-am trimis și dumneavoastră și, mă rog, colegilor 
dumneavoastră din cadrul Comisiei de urbanism, am transmis și niște hotărâri judecătorești din 
țară, pe spețe similare, în sensul că se resping acțiunile și se anulează astfel de hotărâri de 
respingere a documentației PUD sau, mă rog, documentațiile de urbanism, dacă ele nu sunt 
motivate. Ppentru că este una din condițiile prevăzute de Legea 24 privind tehnica legislativă ca 
actele să fie în principal motivate. Și mi-au spus că asta era practica până acum vreo doi ani. În 
sensul că nu se repuneau în discuție proiecte. Se utilizează aceeași documentație, asta a dat scris 
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în punctele de vedere pe care cred că vi le-am transmis acum vreo săptămână sau două, nu mai știu 
când am avut un punct de vedere pe Legea 350, iar ca procedură aceasta este cea recomandată. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Iar motivarea pentru acele voturi 
sau pentru acel vot împotrivă, acele 14 împotrivă minime, motivarea trebuie să o facă fiecare 
consilier local în parte sau...? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Cei care votează împotrivă! 
Pentru că vedeți că există acțiuni și împotriva fiecărui consilier în solidar. Da, deci petentul, 
persoana interesată se poate adresa instanței și împotriva consilierilor personal, pentru că votul 
până la urmă este unul personal, individual. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog, domnul Șerban? 

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Deci dacă proiectul este respins, cei care au votat împotrivă, 
trebuie să... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Deci dacă votul... pentru că 
votul împotriva aprobării PUD produce efecte de respingere a documentației. 

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Dar de menționat dacă este respins. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă este respins prin cele 14 
voturi împotrivă. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Respinse! Pentru că aprobarea 
este motivată prin Referatul de aprobare. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ce înțelegem, în acest 
caz  abținerile nu reprezintă...?  Puteți să apăsați pe microfon, doamna Secretar. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu-l  se contabilizează ca și 
cvorum pentru vot de respingere, da. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci la abținere se reîntoarce... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: …respingere 
documentație PUD. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Se reîntoarce documentația la 
revotare. După aceea se poate rediscuta de către Direcția de Urbanism cu inițiatorul. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: În această ipoteză, se deschide 
calea pentru… persoana interesată poate aprecia că procedura nu s-a finalizat printr-un act 
administrativ și există o prevedere expresă în Legea contenciosului administrativ că poate aprecia 
ca fiind un răspuns un refuz nejustificat de soluționare cerere, fie prin admitere, fie prin aprobare, 
fie prin respingere. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Ozata! Domnul Ozata? 
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Domnul Alev-Burhan Ozata: Da! Deci orice vot împotrivă trebuie justificat la PUD-uri? Orice 
vot împotrivă, da? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: După ce se trece de minimul de 14, 
din ce înțeleg eu, că altfel nu poate fi considerat o votare împotrivă sau repingere. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Adică la redactarea hotărârii de 
respingere, atunci când sunt minim 14 voturi împotriva proiectului de hotărâre de aprobare 
documentație de urbanism, la redactare trebuie să țineți cont că trebuie să vină 
motivările, care trebuie trecute. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Deci fiecare consilier care votează împotrivă, în cazul unui PUD 
care are mai mult de 14 voturi împotrivă sau abțineri trebuie după ședință să meargă să își motiveze 
votul? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu, nu! Trebuie să fie minim 14 
voturi împotrivă. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: 14 împotrivă!Abțineri nu! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu abțineri. Doar împotrivă, iar 
motivarea se face la microfon. Dacă acel vot a trecut cu 14 împotrivă, cei care au votat împotrivă, 
își motivează la microfon ca să poată să fie scris în procesul-verbal. Eu așa am înțeles, doamna 
Secretar General!?! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, da, da, pentru că se poate, 
vedeți că există practică, v-am transmis și punctele de vedere de la Prefectură, există practică în 
sensul că petenții se pot îndrepta împotriva fiecărui consilier în mod solidar. Răspunderea este una 
solidară. 
Domnul Alev-Burhan Ozata: Și dacă votez abținere nu se poate îndrepta împotriva mea? Am 
joker card? Sau... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Știți ce se întâmplă? Nu vă poate 
garanta nimeni, pentru că este accesul liber la justiție, e un principiu constituțonal. Adică nu, nu 
vă pot spune că... 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Doamnă, am înțeles! Pentru peste tot! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu vă dă nimeni garanții! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Podaru? 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Am următoarea întrebare: De ce nu votăm secret?  

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Hai că asta e bună! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Nu! Există cazuri... Am pus o întrebare. Ca să putem să ne 
asumăm anumite recomandări referitoare la PUD-uri care nu sunt conforme, care nu respectă 
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regulamentele, nu, trebuie să nici nu ne expunem, pentru că altfel toată lumea va vota pentru. Nu 
are nimeni nevoie de încă un proces, așa cum a fost cel de anul trecut. 

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Așa e... 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Avem o situație, adică lucrurile astea ar trebui clarificate și 
un PUD  neconform cu realitatea, Arhitectul și compartimentul de specialitate să nu-l aprobe. Nu 
scoatem castanele cu mâna consilierilor indiferent de unde sunt ei. Chit că e Alev sau 
domnul Șerban. Adică haideți să fim serioși că până la urmă procesul la care ne expunem ne 
privește pe toți. Deci ori e vot secret ori vorbim cu oamenii de la Arhitectură să fie responsabili și 
în momentul în care sunt prea aproape de cimitir la nouă metri sau la nu știu ce distanță, am 
înțeles eu pe unul una dintre spețe, să nu primească autorizație. Adică așa ceva nu e admisibil. Eu 
nu sunt nici architect, nici Alev Ozata, nici Adrian Oianu. Ce facem? Ne stricăm viețile pentru 
visurile cuiva? Vă rog eu mult de tot, ori vot secret. Azi eu nu mai votez decât pentru  toate PUD-
urile. Putem să plecăm de acasă acum, le trecem pe toate, în masă. Da. Ne facem și de rusine. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Secretar 
General, este posibilitatea aceasta pentru PUD-uri? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Legiuitorul spune că puteți 
propune vot secret. El este obligatoriu în cazul hotărârilor cu caracter individual, acte 
administrative. În cealaltă situație puteți propune varianta de vot, dar gândiți-vă la acest aspect al 
al motivării, în cazul în care sunt respinse. Nu știu. Adică nu pot anticipa o soluție judecătorească 
pentru că este absurd, adică excede atribuțiilor mele. 

Domnul Remus-Cătălin Șerban:  Stați puțin, dacă votul e secret, cine motivează? Că nu se știe 
cine a votat împotrivă? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: În acest caz creați deja un motiv 
de anulare a hotărârii de respingere în această ipoteză, prin nemotivarea lui. Și atunci se anulează 
actul administrativ. Deci deja creați premizele. 

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Și se anulează, Și dacă se anulează, se anulează. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să ascultăm pe toată lumea. 
Domnul Vicol! 

Domnul Ned Vicol: Am înțeles că abținerea nu se contabilizează între cele 14 care se iau în 
considerare la respingere. Atunci ar trebui să nu se ia în considerare nici dacă pentru aprobare 
gen... Ar trebuie să se… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu se ia totul, doar votul pentru 
este... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Obligatoriu exprimat în mod 
explicit și clar ”14 voturi pentru". 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok, și dacă de exemplu, sunt 7 
pentru și restul abțineri. Nu sunt... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Păi nu… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Sunt 7 pentru și  nicio abtinere, mă 
scuzati? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Asta vreau să spun, că nu se 
adoptă o hotărâre de aprobare a documentației PUD și nici nu se poate redacta o hotărâre de 
respingere PUD, dacă ea nu are cvorumul minim cerut de lege, de 14 împotriva documentației. 
Aici vorbim de cvorumuri. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Trebuie 14 și la pentru? 

Domnul Ned Vicol: Nu trebuie 14 și pentru? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Asta este cu majoritate absolută 
sau simplă, la PUD-uri? 

Domnul Ned Vicol: … ca să se aprobe!? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu. Este aceeași majoritate  
absolute, de 14 voturi,  raportat la numărul consilierilor locali de la Sectorul 1. 

Domnul Ned Vicol: Deci trebuie 14 voturi pentru sau 14 împotrivă. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: 14. Da, acesta este 
cvorumul pentru... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Adică venim la opțiunile de DA 
sau NU ale votului secret care tot A sau B au. Nu au ceva între. Doamna Popa? Uitați pe ecran că 
avem ordinea acolo. Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: Da, imediat. Eu cred că e și o problemă de termene, nu? Dacă el se 
respinge cu abțineri, să spunem, cred că se reia mai repede, domnul Păiuși, nu, procedura? Nu ca 
la o respingere cu motivare, peste 6 luni… ceva de genul. Nu știu. Nu? Cred că e o problemă de 
termen. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Doamna Daniela Popa: Adică  dacă… Asta voiam să zic. Poate fi repus cu unele modificări că…, 
nu? Da, dar dacă îl respingem definitiv cu hotărâre e clar că.... nu? Asta e de fapt. Ok! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Deci când se redactează 
hotărârea acela reprezintă act administrativ. 

Doamna Daniela Popa: Exact! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Din momentul comunicării curg 
termenele de atac de contestare, plângeri prealabile și toată procedura.  
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Doamna Daniela Popa: Că așa a fost și până acum. Ok, s-a respins și-a mai modificat planul, asta 
și... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Trebuie să vă mai spun 
următorul aspect: am vorbit de procedurile în cadrul Regulamentului de organizare și funcționare 
al Consiliului. Apropos de această procedură făcută împotriva unei hotărâri de consiliu, ca act 
administrativ al Consiliului. Suntem în situația ciudată în care, la aceste proceduri prealabile, prin 
cutumă, s-a răspuns prin aparatul de specialitate al altei autorități. Și se recomandă ca în 
regulamentele proprii, eventual se recomandă ca aceste proceduri prealabile împotriva hotărârilor 
Consiliului, să fie dezbătute și să vină un răspuns, poate din partea Comisiei juridice de specialitate 
a Consiliului.  

Doamna Daniela Popa: Faceți regulamentul, domnul Păiuși. Faceți regulamentul! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Aceasta ca procedură. 

Doamna Daniela Popa: Dezbatere publică și... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Și să fie pe o semnătură, pe un 
mandat poate al președintelui de șjedință sau al președintelui Comisiei juridice. Pentru că suntem 
în această situație în care, poate dumneavoastră ca și organ colegial, nu sunteți de acord cu apărările 
sau le apreciați incomplete ale aparatului de specialitate al unei alte autorități. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da!Creăm jurisprudență aici, de la 
zero, dragi colegi. Domnul Tudose? Haideți să să-i ascultăm și pe domnul Tudose, domnul Ozata... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Și răspunsul fără un sigiliu al instituției e 
valabil?  Eu vă întrebă. Că spuneți că cineva de la comisie… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Haideți vă rugăm să nu intrăm în... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): …ăla  semnează și atât! 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Secretar, am ascultat cu atenție ceea ce ați spus și 
cred că în interesul întregului Consiliu este nu să avem niște opinii verbale din partea Prefecturii, 
niște opinii cum ar trebui să procedăm noi care răspundem. Vreau ca să putem decide noi, Consiliu, 
dacă ne vom da votul pe o hotărâre de aprobare, pe o hotărâre de respingere, vreau aceste 
instrucțiuni pe care mi le-ați transmis verbal, în urma discuțiilor avute cu Prefectura cu ceilalți 
factori, să ne vină în scris. Ca să putem, la rândul nostru, să o supunem atentiei avocaților cu care 
lucrăm, să vedem dacă este legal, ca să nu ne mai alegem cu alte procese, pentru că ne învârtim în 
jurul cozii. Avem o problemă în care aparatul primăriei a trecut niște PUD-uri cu foarte multe 
nereguli și încearcă să le spele prin mâna Consiliului. Consiliul atunci când nu a observat sau 
atunci când n-a avut competența să se pronunțe, ok, poate a trecut cu vederea, se poate, nu contest 
chestia asta, dar atunci când consilierii observă o încălcare flagrantă a unei situații care a trecut 
de ceilalți factori de verificare, Arhitect șef, Comisia formată din arhitecți, chiar am o problemă. 
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Ne-am confruntat deja cu un proces, nu am de gând să o ținem în continuare în felul ăsta. Vreau 
ca tot ceea ce ne ați spus, este foarte corect, foarte bine argumentat să ne vină în scris. Nu cred că 
este o… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Pot formula în numele 
dumneavoastră o astfel de...... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, doamna Secretar, nu formulați în numele meu. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu al dumneavoastră... al 
dumneavoastră ca și consiliu, ca  autoritate deliberativă. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Exact, exact. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu al dumneavoastră ca și 
consilier 
Domnul Cristian-Adrian Tudose: Exact! Pentru că discuțiile acestea le-ați purtat dumneavoastră 
ca Secretar al institutiei. Ați primit niște răspunsuri în calitate de Secretar al institutiei. Considerați 
că, și aici îmi permit să vorbesc poate chiar în numele întregului Consiliu, punem aceste întrebări 
și vrem răspunsurile scrise, nu opinii verbale. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Am înțeles. Mai formulez o 
întrebare… 

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

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Am cerut puncte de vedere. 
Ideea este că potrivit Legii 350, acea comisie tehnică reprezintă organul consultativ din punct de 
vedere tehnic exact al autorității deliberative. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, dacă îmi aduc aminte... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: …și componența o stabiliți 
dumneavoastră și atunci, în mod normal, dacă legiuitorul a dat atributul autorității de a avea un 
organism consultativ format din specialiști, ar trebui teoretic să vă bazați pe o recomandare a unor 
specialiști aleși de dumneavoastră prin vot ca și componență a comisiei. Adică asta ar trebui să fie 
în spate, profesionalismul. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamnă, înțeleg că într-un fel sau altul se aruncă 
responsabilitatea pe Consiliu. Ori noi am ales Comisia CTATU care nu e bună, ori noi votăm și 
iarăși nu e bine ce votăm. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu asta am vrut să spun. Vreau 
să vă spun că legiuitorul pe Legea urbanismului s-a gândit la acest aspect, că aceste consilii nu 
sunt formate din urbaniști și a creat această posibilitate de a avea un organism din specialiști ca 
și organism care să fundamenteze un vot sau nu, asupra unei documentații de urbanism este cadrul 
legal și procedural pe care la creat legiuitorul. 
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Domnul Cristian-Adrian Tudose: Dacă vă aduceți aminte, și cu asta închid, dacă-mi aduc 
aminte, cu ceva timp în urmă în această sală s-a discutat în mod explicit tot pe tema PUD-urilor, 
că până nu avem un răspuns scris și o hotărâre clară care să ne lămurească și să putem să o 
supervizăm și noi, repet încă o dat[, cu avocații pe care-i avem, să știm că ceea ce facem este corect 
și că nu ne băgăm în alte procese, nu mai înaintăm alte PUD-uri ca să nu creăm alte situații 
controversate. Nu vreau să nedreptățesc pe nimeni, nu vreau să înțeleagă nimeni greșit, dar nici nu 
mi se pare normal ca să votăm ori sub presiunea că dacă nu spunem da, indiferent cât de mare este 
enormitatea, putem fi dați în judecată. O variantă în care nedreptățim cetățenii, care, mă rog, nu 
sunt direct beneficiari ai PUD-urilor, ci a situațiilor generate de acestea. Ori varianta cealaltă în 
care poate chiar nedreptățim un beneficiar de PUD care poate are dreptate. Am cerut în mod 
explicit, este iarăși una din multele lucruri la care am cerut și nu mi s-a răspuns. Am cerut să ni se 
formuleze un răspuns scris, dacă vă aduceți aminte, domnule Președinte… o secundă, că nu v-am 
întrerupt… domnule Președinte, dacă vă aduceți aminte și dacă caut pe WhatsApp vă spun și data, 
în Comisia de urbanism trebuia doamna Secretar să vină cu proiectul de hotărâre pentru respingere, 
să îl discutăm ca model de proiect de hotărâre. Nu s-a mai întâmplat asta. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Și dacă vă aduceți aminte, 
aproape cred că la o săptămână, a venit o adresă de la Instituția Prefectului în sensul de a 
invita specialiști din cadrul instituției și consiglieri locali la dezbateri în cadrul Instituției 
Prefectului, datorată practicii neunitare cu privire la această procedură. Și nu s-a întâmplat nimic. 
Nu puteam, atâta timp... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Am primit vreo invitație careva? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: ...cât ceea ce vă propusesem era 
deja.... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna, doamna Secretar... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: ...anticipat la nivelul Instituției 
Prefectului am considerat și am apreciat că prevalează inițiativa Instituției Prefectului pe subiect, 
ca intituție de îndrumare. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Secretar… Tocmai ați spus că Prefectura a făcut o 
invitatie către Consiliu de a lua parte la niște discutii. Eu personal nu am cunoștință de asemenea 
invitații. Cred că nimeni din Comisia de urbanism. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu există! V-au fost comunicate 
tuturor pe mail. Nu vreau să ajung din nou, acum au plecat o parte din consilieri, dar știți foarte 
bine că... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Secretar, nici eu țin minte 
să fi primit așa ceva. Știți că în ultima lună au fost au fost probleme cu mailul primăriei și au fost 
mailu-uri pe care nu le-am primit sau nu plecau de la noi din Inbox. 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: O să vă transmit eu. Eu știu că 
v-am transmis, cu siguranță. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Deci ca să concluzionăm, PUD-urile le votăm după ce avem 
o procedură clară prin care nu este implicat Consiliul în cazul unui vot de oportunitate. Deci nu 
este un vot dat pe considerent... 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, ok! Dragi colegi, haideți că 
avem deja o listă mare aici. Domnul Ozata? 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Eu nu înțeleg de ce teama asta, domnul Tudose? Votăm pe 
oportunitate! Cum adică nu mai face nimeni nicio construcție în București că nu ne răspunde 
prefectul în scris? Vă asumați dumneavoastră asta în fața cetățenilor? După ce au întârziat PUD-
urile luni de zile, noi nu le votăm!? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să trecem, vă rog, prin toți 
consilierii! Domnul Podaru! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da, păi trebuie să votăm pentru în cazul tuturor PUD-urilor, să nu 
intrăm în conflict cu nimeni, ca să nu ajungem în procese. Câțiva ani de zile, așa l-am și cunoscut 
pe Nicușor Dan, am susținut și am participat personal și prin intermediul unor prieteni avocați, în 
acțiunile Asociației Salvați Bucureștiul. Da, se anulează PUD-urile pe bandă rulantă și mai departe 
se poate atrage inclusiv răspunderea penală a celor care au votat, a aparatului administrativ sau a 
noastră. Dacă există toată documentația și toate aprobările arhitectului, cum putem noi să votăm 
împotrivă?  Deci haideți ori să găsim o soluție, ori să votăm! Haideți să trecem la vot! Avem 40 
de PUD-uri pe care le vom vota. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Îl avem și pe domnul Păiuși care 
este responsabil de urbanism. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Domnul Podaru, tocmai ați confirmat 
ce se întâmplă dacă votăm un PUD. Tocmai ați confirmat, cu asociația și așa mai departe și cu 
răspunderile penale, da? Domnule consilier Tudose, aveți perfectă dreptate în tot ceea ce susțineți, 
totală. Și ați mai spus ceva foarte important, acea comisie, CTATU, care stă în puterea noastră să 
o schimbăm. Și am venit la dumneavoastră și revin a treia oară în fața acestor microfoane. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Haideți să o schimbăm. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Vă rog, să schimbăm membrii 
comisiei CTATU. Așa cum am spus, propuneți dumneavoastră, propunem noi, propune PMP, 
propune PNL, și am rezolvat-o. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Propunerile au tot fost făcute. De 
un an sunt trimise. 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Nu au fost făcute! Nu le am! Am 
doar la PMP! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Le aveți, v-am trimis cu toții. Cel 
puțin noi v-am trimis CV-urile. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al    Sectorului 1: Domnul consilier, dacă  s-ar 
ar fi întâmplat lucrul ăsta, aici ați fi avut hotărârea.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Președinte de ședință: Cel puțin noi v-am trimis CV-urile! 
Opțiuni multiple. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Doamna Viceprimar, nu le am. Vă 
rog să mi le dați.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu- Președinte de ședință: Le aveți! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Dacă mâine le am, la următoarea 
ședință aveți comisia și am rezolvat problema și toate acele interese. Eu am suspendat și mi-am 
asumat ședințele comisiei CTATU pentru că am dovedit lucrurile astea. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Haideți că în istoric le 
găsiți.  Domnul Tudose! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Deci, vă rog. O rezolvăm! La 
următoarea ședință avem comisia. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. Eu vreau să dau un drept la replică atât domnului Podaru, 
cât și domnului Păiuși. Domnului Podaru. Domnul Podaru, avem următoarea problemă: nu numai 
beneficiarii PUD-ului ne pot da în judecată, ci și cetățenii prejudiciați de... 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da. Nu, nu, logic, toate părțile care au interes în acțiunea 
respectivă. Și vecinul și constructorul. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Exact. Din acest punct de vedere… ați înțeles ideea. Din acest 
punct de vedere mă întorc la domnul Paiusi și spun: nu am nici un fel de problemă cu votarea unei 
noi comisii CTATU. Nu am nimic de obiectat în sensul acesta, dar chiar și cu o nouă comisie 
CTATU nu rezolvă problemele acestor PUD-uri pe care le avem. Da, bun. Noi am ridicat problema 
pentru aceste PUD-uri, pentru că noi avem, de exemplu, o situație pe care într-adevăr   a   sesizat-
o corect domnul Podaru. Avem o limită de 50 de metri față de cimitir și o construcție care se ridică 
la nouă metri. Cum votăm acolo? Bun. V-am dat un exemplu. Cum votăm acolo? Pentru că avem 
situații flagrante în care noi, consilierii, ne-am sesizat ceea ce nu a văzut în spate Arhitectul Șef. 
Deci. 
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Domnul Cristian-Adrian Tudose: Din acest punct de vedere am cerut și nu întâmplător să ni se 
pună o procedură din partea Prefecturii din partea ministerului, Ce se întâmplă în Consiliu și cum 
se procedează. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: O să vedeți că la toate punctele 
de vedere pe care le-am formulat după dezbaterile din Consiliu, răspunsurile sunt acelea pe care 
le-ați primit de fiecare dată prin mail. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Secretar… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Opinia mea este că n-o să vă 
dea nimic clar scris negru pe alb… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Păi atunci nici noi nu votăm. Simplu. Deci eu personal nu o 
să votez. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: …pentru că e și o asumare, atâta 
timp cât legiuitorul a creat mecanismele prin care să vă consultați cu acest CTATU  ca să vă 
fundamentați votul. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Secretar… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Deci eu așa o văd.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Unu: nu ne-am consultat cu acest CTATU pentru că o parte 
din aceste PUD-uri sunt PUD-uri care vin din spate și au vechime deja, deci cred că datează din 
mandate în care o parte dintre noi nici măcar nu eram în Comisia de urbanism. Nu avem cunoștință 
de ce decizii s-au luat sau pe ce criterii s-au luat deciziile la acel moment și nu vreau să răspundem 
din punct de vedere juridic în fața nimănui pentru niște decizii prost luate. Pentru că dumneavoastră 
nu faceți decât să indicați Consiliului să aleagă o soluție prin care consilierii fie votează pentru ca 
să considere că, mă rog, aparent îi scapă de varianta unui proces deși pot fi dați în judecată și de 
alte părți, așa cum bine a înțeles și colegul meu, domnul Podaru, sau ne dă în judecată 
inițiatorul proiectului.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul consilier, eu nu vă dau 
nici un fel de sfat. Eu v-am transmis un punct de vedere pe care și dumneavoastră, în calitate de… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: E un joc de glezne. E un joc de glezne. Ăla ne spune… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Pot să iau si eu cuvântul, dacă se poate? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Aveți dreptul ca și autoritate 
deliberativă să cereți și dumneavoastră punct de vedere de îndrumare Instituției Prefectului. Două 
autorități pot să ceară, așa, primarul și Consiliul Local. Puteți să faceți pe semnătura Președintelui 
de ședință care vă reprezintă în raporturile cu terții pe perioada mandatului, să solicitați acest punct 
de vedere explicit, în clar. Dacă o să-l vedeți… o să vedem. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Vi-l arătăm!   
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: …cu siguranță. Cu siguranță! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Păi ar cam trebui să-l primim, nu, 
până la urmă Prefectura interpretează... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Știți ce se întâmplă? Dacă 
această procedură era prevăzută clar în lege nu ar mai fi fost practică diferită, divergentă nici la 
nivelul instituțiilor publice și nici la nivelul instanțelor judecătorești. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți vă rog să mergem mai 
departe! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Din punctul meu de vedere până nu o să am acest răspuns în 
scris eu nu o să votez niciun fel de PUD. Mulțumesc. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Vreau să iau și eu cuvântul, dacă se poate. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: O secundă. Noi când am propus 
doamnei Primar, i-am spus care sunt proiectele care pot fi puse pe ordinea de zi a ședinței de 
consiliu. Aceste PUD-uri erau înregistrate în Secretariat. Trebuie să se ia o decizie cu ele și să fie 
cumva supuse atenției dumneavoastră pentru că există niște termene în lege de 45 de zile de la 
înregistrare ca să fie supuse dezbaterii în Consiliu. Aveau avizele Comisiei de urbanism, avizele 
Comisiei juridice unele dintre ele. Era obligatoriu să fie înscrise pe ordinea de zi. Cu privire la 
dezbateri este dreptul dumneavoastră exclusiv. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Doamna Porumb! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Doamna Secretar, haideți să finalizăm! 
Eu îmi amintesc, dar nu o găsesc acum. Deci eu nu găsesc. Știu că am primit pe mail, am dat o 
opinie, ați făcut dumneavoastră la Prefect. Ați solicitat o clarificare, a venit, există pe mail. Nu o 
găsesc în momentul ăsta. Dar știu că am văzut-o. Haideți să trecem mai departe, pentru că nu 
terminăm până la 12 noaptea. Spuneți-ne negru pe alb care e opinia din punctul dumneavoastră de 
vedere că reprezentați legea… Haideți să mergem mai departe că nu mai putem. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Am spus-o.  Am spus-o mai 
devreme.  

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Ok. Atunci fie le retrage domnul 
Viceprimar până clarificăm, dacă nu, haideți să le votăm! Haideți să facem ceva! Numai să 
înaintăm. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, domnul Viceprimar spune că 
nu are cum. Doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa: De acord cu doamna Viceprimar. Până nu avem în scris un răspuns și, de 
asemenea, domnule viceprimar Păiuși, transmiteți-ne email, da, în scris totul și pentru 
membrii CTATU și pentru ce doriți dumneavoastră, în scris. Eu vă anunț acum că grupul PSD se 
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retrage din sală la votarea PUD-urilor. Eu nu mă iau după domnul Ozata, după ce spune dânsul. 
Da, noi ne retragem din sală. Votați dumneavoastră. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă vă retrageți, da, nu va mai fi 
cvorum de ședință, cred. O secundă, o secundă, haideți să-i ascultăm și pe domnul Ozata și pe 
domnul Podaru. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Și cine își asumă procesul pentru întârzierea PUD-urilor peste 45 
zile? Repunerea pe ordinea de zi? Cine își asumă treaba asta, doamna Popa? PSD-ul! Să se 
consemneze că își asumă PSD-ul, care a ieșit din sală. Mulțumesc 

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

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da, deci am o propunere. Doamna Popa, dacă mai sunteți aici și 
mă puteți auzi… Da. Deci putem să cerem... Dacă plecați, nu mai avem ședință, doamna Popa! 
Așa, putem să cerem scoaterea de pe ordinea de zi a acestor proiecte până primim de la Prefect și 
să rezolvăm să votăm celelalte HCL-uri, pentru că altfel, dacă PSD-ul pleacă în acest moment ... 

Doamna Daniela Popa: Cine să le scoată, domnul Podaru? Că inițiatorul nu este aici!? Cine să le 
scoată? 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Păi, gata, s-a închis ședința. Nu nu mai avem cvorum. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu! Puteți utiliza ... Dacă îmi 
permiteți, ca și o opinie juridică, puteți utiliza procedura prevăzută de art.139 alin. (12). 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Liniște! Alev, liniște, te rog! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți vă rog să ascultăm pe 
doamna Secretar General. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Alev, Alev sunt ... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Tudose, domnul Ozata, o 
secundă, să ascultăm pe doamna Secretar General. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Alev. Sunt într-o discuție cu doamna. Stai așa! O secundă!  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Puteți utiliza procedura 
prevăzută de art. 139 alin. (12) din Codul administrativ. ”Dacă în urma dezbaterilor în cadrul 
ședinței de consiliu se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la 
propunerea primarului, secretarului sau a consilierilor locali, cu acordul majorității consilierilor 
locali prezenți, președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre în vederea reexaminării 
de către inițiatori și compartimente”. Puteți utiliza o astfel de procedură. Puteți propune 
Președintelui de ședință. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Bun. Mai avem cvorum în acest moment? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Dacă… putem face prezența 
oricum… dacă se anunță ridicarea din sală… dar dacă faceți această propunere, poate revin. 
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Domnul Dan-Niculae Podaru: Da, fac. Eu personal fac această… Hai să mergem ca să retragem 
și să mai avem zece… să votăm proiectele alea.  

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Rămâne cvorum de ședință. 
Dacă pleacă doar PSD-ul… se retrage la momentul votului, rămâne cvorum de ședință. 

- Pauză - 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să revenim la locuri, vă 
rog. Doamna Halaț, nu mai aveți… am înțeles. Haideți, vă rog, să ne luăm locurile din nou. Da, 
ok. S-a discutat despre acest articol și propunerile din sală. Doamna Secretar General ne-a spus că 
pentru fiecare proiect în parte trebuie, dacă Consiliul dorește să transmită înapoi pentru reevaluare 
proiectul. Trebuie votul pentru fiecare în parte și avem nevoie de o propunere de la consilieri pentru 
reevaluare, pentru a supune la vot.  

Domnul Alev-Burhan Ozata: Tot noi reevaluăm sau cum? Adică noi în Comisia de urbanism am 
dat un aviz pe care tot noi cerem să îl reevaluăm! Super! Suntem tari de tot! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu doar noi. Fiind pe fond, eu 
consider că și compartimentele din primărie vor face o reevaluare. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Păi ce e în neregulă de cerem o reevaluare? Haideți să o luăm 
frumos, cum trebuie. Spuneți-mi o neregulă la un PUD pentru care noi cerem o reevaluare. Nu că 
ne păzim de frică de procese de lași ce suntem. Spuneți-mi ce e în neregulă de cerem reevaluare, 
fricoșilor! Da… nu, serios, răspundeți-mi la întrebare, oricare dintre dumneavoastră.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Chiar discutam mai devreme cazul 
acela unde este foarte aproape de un cimitir un bloc. Ai în legislație unde n-ai voie  să fie sub 50 
de metri. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Haide să-l luăm punctual, atunci! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Păi asta zic, punctual se votează 
pentru retrimitere. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Dar vreau să justifice fiecare consilier, să se consemneze care este 
neregula proiectului pentru care cere reevaluare. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, domnule Podaru. Este sau…? 
Domnul Podaru? 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da. Haideți să trecem la votul HCL-urilor care au rămas. Am 
înțeles că proiectele astea au fost scoase până la clarificări, să fim eficienți. E târziu și da… Bun. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu putem să le scoatem în felul 
acesta. E procedura prin care, deoarece primarul lipsește și fiind inițiator, nu le poate scoate. 
Trebuie să mergem pe articolul de fond. Domnul Tudose! 
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Domnul Cristian-Adrian Tudose: Propun varianta ca să luăm din ordinea suplimentară și din 
ordinea de zi, dar de fapt au rămas doar PUD-urile, să luăm și ordinea suplimentară la vot. Lăsăm 
PUD-urile la sfârșit și PUD-urile, la final, fiecare grup politic își alege atitudinea pe care noi am 
și precizat-o. Da. Și atunci votăm proiectele... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O să supunem, da, o să supunem 
la vot oricum aceste propuneri. Domnul Ozata? 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Și de ce să facem asta? Ca să ridice PSD-ul la sfârșit? Adică pe 
bune, pe față așa? Sau cum? 

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

Doamna Daniela Popa: Pe față așa sunteți dumenavoasatră și  a văzut toată lumea. Pe față sunteți 
dumneavoastră și a văzut toată lumea. Mulțumesc. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Nu, pe față sunteți  dumneavoastră care blocați construcțiile din 
sectorul 1. Ba da, PSD-ul  le blochează. Să nu zică lumea că le blochează USR-ul. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Deci avem o propunere de la 
domnul Tudose. 

Doamna Daniela Popa: Domnul Ozata, ne vedem la proces. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: S-a consemnat, fiind microfonul 
pornit. Domnul Ozata! 

Domnul Alev-Burhan Ozata:  La care, doamnă?  

Doamna Daniela Popa: La multele procese pe care le veți avea. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Eu o să am multe procese? De ce? Că blocați dumneavoastră?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok, haideți, vă rog. Deci avem o 
propunere de la domnul Tudose pentru votarea ordinii de zi… a ordinii de zi suplimentare, mă 
scuzați. Și acolo avem un proiect în plus de adăugat. O secundă s-o întrebăm pe doamna Secretar. 
Pentru ordinea de suplimentare, pentru propunerea domnului Tudose, o să supun la vot în 
momentul de față dacă aprobăm ordinea de zi suplimentară. Trebuie acum să suplimentăm cu cel 
pentru președintele de ședință sau după ce proiectul privind alegerea…? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Propuneți includerea pe ordinea 
de zi suplimentară și a proiectului privind alegerea președintelui de ședință. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Mai avem proiectul pe care l-am depus astăzi referitor la 
CET, la capitalul CET-ului. A intrat? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Mi-au spus colegele noastre, o 
să intre pe circuitul de elaborare… adrese… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Păi, bun. Și când intră? 



  

142/170 

 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul consilier, este 10 seara 
l-ați depus… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Eu vi l-am adus la ora 10 dimineața. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Așa… 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Păi, cred că avea tot timpul. Dacă vrem să votăm în interesul 
cetățenilor și CET-ul... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Până la ora 15 să fi avut 
rapoartele compartimentelor, nominalizări și așa… Îmi cer scuze, dar Codul administrativ nu 
prevede așa. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, doamnă, știu că nu sunt doamna Armand care dacă vă cere 
chestia asta le faceți în două ore. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu e adevărat, o să vă contrazic.  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Secretar… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  O să vă contrazic. Întrebați-le 
pe colegele noastre. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Ok. În cât timp avem acest proiect pe ordinea de zi? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  În termenul legal, vă asigur. 
Din perspectiva Secretariatului. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Precizați ce înseamnă termenul legal. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Termenul legal este de 30 de 
zile de la înregistrare. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bun, să se consemneze. Mulțumesc. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Este conform legii. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Ok. Doamna 
Secretar!... Domnul Oianu, o secundă! Domnul Oianu! Doamna Porumb, dacă se poate să-l cheme 
pe domnul Oianu înapoi, vă rog, sau să intre în online între timp. O secundă… Ok. Doamna 
Secretar, încă o întrebare. Deci domnul Tudose a făcut o propunere pentru dacă supunem la vot 
ordinea suplimentară. Acum, repet, pentru proiectul de președinte de ședință… 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Îl propuneți și pe acesta. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Îl propunem în această votare sau 
îl votăm…suplimentarea…Dacă se poate la microfon. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Deci, ordinea de zi suplimentară 
este o cutumă că este redactată în forma aceasta. În mod normal, în timpul ședințelor, pentru 
probleme urgente, se pot propune oricâte proiecte urgente. Atunci ordinea de zi… 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Deci putem acum să-l 
propunem. 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Așa. Deci propuneți ordinea de 
zi suplimentară și discutarea, tot așa, suplimentarea ordinii de zi cu proiectul privind alegerea 
președintelui de ședință, justificat de faptul că vin perioade de concedii, zile libere și nu putem 
anticipa dacă se va mai convoca sau nu o altă ședință de consiliu, iar mandatul președintelui expiră 
pe 2 mai. Adică în două săptămâni. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Atunci  supunem la vot propunerea 
domnului Tudose de a suplimenta ordinea de zi. Da. Deci supunem la vot propunerea domnului 
Tudose de a vota ordinea de zi suplimentară. După aceea suplimentăm cu acel proiect și după aceea 
propunerea, tot a domnului Tudose, de a muta proiectele înaintea PUD-urilor. Deci pentru ordinea 
de zi suplimentară, cine este pentru? Deci votăm suplimentarea ordinii de zi. Cererea de 
suplimentare. Și aveți pe ecran, puteți vota. Suplimentarea ordinii de zi o votăm.  

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci propunerea, dragi colegi, 
pentru suplimentarea ordinii de zi avem posibilitatea să o votăm aici și o votăm. Propunerea 
domnului Tudose de a muta proiectele de pe suplimentarea ordinii de zi înaintea PUD-urilor o 
votăm după ce facem acest pas, că momentan neavând ordine suplimentară votată nu o putem 
supune la vot. În online... Mai este cineva în online? Dacă puteți să-i dați accept domnului Oianu… 
Domnul Oianu, cum votați suplimentarea ordinii de zi? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online):  Cum votez suplimentarea ordinii de zi când acum 
am intrat în online? Da, votez pentru. Sigur.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Și doamna Regalia, 
cum votați suplimentarea ordinii de zi?  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Ok. Deci avem 18 
voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Ordinea de zi a fost suplimentată.  

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A FOST APROBATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 3 
VOTURI ÎMPOTRIVĂ – 21 de consilieri locali prezenți în momentul votului din 27 de 

consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Supun la vot suplimentarea ordinii 
de zi cu încă un proiect: 
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S1. Proiect de hotărâre de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o 
perioadă de trei luni (K2-073/13.04.2022)  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: A explicat doamna Secretar 
General. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Expiră în două săptămâni 
mandatul. Săptămâna viitoare este săptămâna dinaintea Paștelui. Vin zile libere și apoi se leagă cu 
1 mai. Nu putem anticipa dacă vor mai fi convocate ședințe de consiliu sau nu, având în vedere 
numărul proiectelor de pe ordinea de zi de astăzi, adică… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Problema este că dacă expiră pe 2 
mai și aici noi am votat un număr de de proiecte care s-ar putea până atunci să nu fie gata la semnat 
și nu mai are nimeni mandat sau nu mai am mandat să semnez trebuie semnate, atâta tot. Bine, 
oricum avem calitatea pe președinte... pe astea, da. Dar dacă sunt... Deci propun suplimentarea 
ordinii de zi cu acest proiect pe care l-am citit, pentru președintele de ședință. Cine este pentru? 
Cu mâna sus, vă rog, dacă nu îl avem în sistem. Domnul Oianu, cum sunteți pentru această 
suplimentare? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Cine se abține în sală? 
Cine este împotrivă? Mulțumim. Unanimitate.  

Propunerea de includere a proiectului K2-073 pe ordinea de zi suplimentară a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi – 21 de consilieri locali prezenți în momentul votului, din totalul de 

27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Acum supunem la vot propunerea 
domnului consilier Tudose de a muta proiectele de pe ordinea de zi suplimentară. Da, da. Și acela 
poate fi pus la fel. Adică supunem la vot propunerea... Da, de fapt acesta este aici. Dar, doamna 
Secretar trebuie propus mutarea acestor proiecte de pe ordinea suplimentară înaintea proiectelor 
de tip  PUD. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Deci se propune… doar pentru 
PUD-uri, nu? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Propunem pentru toate sau 
pentru… nu. Deci nu PU-urile. Deci pe ordinea suplimentară sunt un număr de… Și asta întreb 
cum supunem… 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Deci eu înțeleg că propunerea 
a fost în sensul ca discutarea proiectelor de hotărâre privind aprobare PUD să fie discutată la finalul 
dezbaterilor. Nu? Asta este. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok, atunci supunem această 
propunere la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Domnul Oianu, cum votați 
această propunere? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Mă abțin. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. În sală am avut abțineri 
sau împotrivă? Nu? Toată lumea a fost pentru. Ok. Deci avem 21… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online):  Dar vreau să iau și o cuvântul, dacă se poate. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Imediat, domnule Gheorghe. Deci 
avem 21 de voturi pentru și o abținere. Propunerea domnului Tudose a fost aprobată. 

Propunerea formulată de domnul Cristian-Adrian Tudose ca proiectele aflate pe ordinea de zi 

suplimentară să fie discutate înaintea proiectelor de aprobare PUD a fost aprobată cu 21 de 
voturi pentru și 1 abținere – 22 de consilieri locali prezenți în momentul votului, din totalul de 
27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Gheorghe, vă rog. Deci 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online):  Din înțelegerea mea avem PUD-uri care au toate 
semnăturile aparatului de specialitate, inclusiv ale viceprimarului și au trecut și de Comisia de 
urbanism. Eu nu înțeleg de ce mai sunt discuții, adică ele pot fi  supuse dezbaterii, toate. Nu înțeleg 
de ce le întârziem în continuare. Trebuie să ne exercităm votul asupra oportunității. Este sau nu 
este oportun să se facă acele PUD-uri. Dacă nu este oportun trebuie să avem în spate o 
fundamentare sau ceva, un plan care să susțină această neoportunitate, ca să-i spun așa. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Gheorghe, n-ați fost 
prezent în momentul în care s-a purtat discuția asta. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Am auzit o mare parte din discuție. Am intrat acum 
când s-a făcut pauză, dar din nou, adică de ce mai există atunci... sunt întârziate PUD-urile cred că 
sunt unele care sunt de peste un an și jumătate și așteaptă să le vină rândul.  



  

146/170 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Principala problemă este legată de 
modalitatea de a vota împotrivă pentru că nu avem un răspuns scris de la Prefectură, deși am 
întrebat aceste lucruri. O să mai întrebăm din nou, nefiind în legislație foarte clar. Asta am cerut 
cu toții, să avem o procedură foarte clară de vot, inclusiv dacă considerăm că… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online):  Și ce facem până când legislația este clară, noi nu 
votăm niciun PUD?  Deci am blocat dezvoltarea sectorului? Adică, așa am o întrebare pentru toți 
ceilalți colegi. Am mai votat niște PUD-uri în ultimul an de zile. De ce le-am votat pe acelea? De 
ce le-am supus votului? De ce n-am fost consecvenți de atunci? Suntem dați în judecată, după cum 
bine știți, datorită unui vot de acum un an și jumătate sau aproape un an și jumătate. De ce acum 
ne-am schimbat dintr-o dată optica? Și avem nevoie de    opinia   Prefecturii?   De ce nu n-am 
schimbat-o când au fost și alte PUD-uri, și alte proiecte de votat. Nu înțeleg ce s-a schimbat.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Noi am cerut opinia de mult timp, 
dar nu am primit-o. Asta e problema.  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Perfect, dar între timp au mai fost votate alte PUD-
uri. Adică eu asta nu prea înțeleg, de ce o dată votăm, altă dată nu votăm. Adică eu vreau să se și 
înregistreze că eu nu sunt de acord cu acest aspect și acuma doar se trage de timp pentru a se face 
ora doisprezece să se închidă ședința. Deci eu nu sunt de acord să nu se voteze aceste PUD-uri să 
se supună votului deliberativ să voteze împotrivă sau pentru cum consideră. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Domnu Gheorghe mă iertați că intru. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Vă rog, doamna Regalia. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Nu ați fost în momentul în care doamna Secretar 
ne-a explicat că pentru fiecare vot negativ trebuie să explicăm motivul. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Păi da, este corect, doamna Regalia, este corect să 
explicăm motivul în general, dar noi îl și explicăm cred că tot timpul când dăm un vot negativ, ca 
și astăzi când ne-am abținut sau când am dat vot negative, am explicat de ce nu suntem de acord. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Dar acum trebuie în mod special pentru că, în caz 
că persoana respectivă ne acționează în judecată... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Și, doamna Regalia, este corect dacă dumneavoastră 
considerați că un PUD, adică ca să vă spun exact, dacă retragerile nu sunt corecte, dacă sunt… să 
vă dau un exemplu… Dacă aveți o retragere de un metru în loc să fie de trei metri cum este în 
legislație și cel care va construi peste doi-trei ani pe un teren care e liber lângă, pe o parcelă liberă, 
va trebui  și el să se retragă patru metri, nu este echitabil. Și atunci spuneți asta. Vă explicați. Adică 
este dreptul nostru să explicăm, dacă nu suntem de acord. Adică, da, trebuie să fie o logică în spate. 
Dar atâta vreme cât aceste proiecte au semnăturile aparatului de specialitate, au trecut de Comisia 
de urbanism și au fost puse pe ordinea de zi, e corect să ne exercităm un vot, nu? doar dacă noi 
avem o părere bazată pe ceva, fundamentată pe ceva. Nu suntem aici la o cafea să spun ăsta da, 
ăsta nu. Trebuie să am o părere de ce nu vreau să votez acel proiect, de ce cred că nu este oportun. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Păi, deci, da, încă o dată. Adică am 
discutat aici… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Așa o pot întreba eu pe doamna Secretar General de 
ce le-a pus pe ordinea de zi, dacă n-avem un răspuns de la Prefectură? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  A răspuns deja. A răspuns Da. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, n-am auzit. Îmi pare rău. 

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu, nu se aude, doamna Porumb. 
Deci am votat suplimentara. Am votat suplimentarea cu acest proiect al alegerii președintelui de 
ședință. Am votat propunerea domnului Tudose de a muta PUD-urile la finalul ordinii de zi, deci 
inclusiv această propunere cu președintele de ședință și urmează să mergem prin ordinea 
suplimentară. E o listă întreagă de colegi care vor să zică ceva acum. Domnul Vicol? O secundă, 
da. Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol:  Pe ordinea de zi suplimentară aș vrea să nu fiu luat în calcul la punctul 5 și 
10. Mulțumesc. 

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

Domnul Marian-Aurelia Bârgău:  Domnul Președinte, dacă îmi permiteți, în data de 10.02 am 
primit acea adresă de la Prefectură prin care este menționat tot ceea ce spunea doamna Secretar. E 
scris negru pe alb. Adică nu înțeleg ce răspuns mai așteptăm de la Prefectură? Păi ce răspuns mai 
așteptăm? Scrie negru pe alb acolo. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Am înțeles. Dumneavoastră l-ați 
primit. 

Domnul Marian-Aurelia Bârgău: Cum eu?    Suntem   toți suntem, suntem toți acolo. Cum, eu 
l-am primit?  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Eu am mai spus. Eu, de altfel, am 
probleme în continuare cu adresa de e-mail, în sensul în care eu trimit mailuri ca președinte de 
ședință și aflu o săptămână mai târziu că nu s-a trimis. La   fel,       nu-mi intră e-mailuri. Și era 
acea adresă privată. 

Domnul Marian-Aurelia Bârgău: Stimați colegi, de la acea adresă au mai trecut patru luni de 
zile. Mai așteptăm încă șase luni de zile 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Sunt două luni.  

Domnul Marian-Aurelia Bârgău: Incredibil mi se pare. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Da, știu. Știu, așa este. Ne-au spus 
că o să dureze o lună. Eu încă am probleme cu mailul de la Primărie. 
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Domnul Marian-Aurelia Bârgău: Să nu mă luați în calcul, vă rog, la proiectele 9, 16 și 17. 
Muțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: 9, 16 și 17. Haideți să ascultăm. 
Domnul Podaru, vă rog! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Așa. Bun. Haideți… unde am rămas, domnule Președinte? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Voiam să îi ascultăm pe toți 
colegii, atâta tot și mergem mai departe la primul proiect de pe ordinea suplimentară. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Haideți să mergem! 

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

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Da, domnule Președinte, vroiam să vă propun ca primul 
proiect să trecem proiectul cu alegerea președintele de ședință. Și după aceea cel de la 1 să devină 
2 și așa mai departe. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Mulțumim. Supun la 
vot propunerea domnului Nicolaescu că e cu buletin de vot, să se poată face…   

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: E cu vot deschis. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: E vot deschis, ok. Supunem la vot 
propunerea domnului Nicolaescu. Cine este pentru mutarea proiectului pentru alegerea 
președintelui de ședință? Ok. Cine este împotrivă? Ok. Nu este nimeni împotrivă în sală. Cine se 
abține în sală? Nu se abține nimeni în sală. Domnule Oianu, cum sunteți pentru propunerea 
domnlui Nicolaescu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Deci avem unanimitate 
voturi pentru a consilierilor locali prezenți pentru modificarea ordinii de zi suplimentare. 

Propunerea domnului Andrei-Cristian Nicolaescu ca proiectul K2-073 să fie discutat primul 
de pe ordinea de zi suplimentară  a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Avem: 

S1. Proiect de hotărâre de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o 
perioadă de trei luni (K2-073/13.04.2022)  
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  …ca următorul proiect de votat. 
Doamna Haliț și mergem către acel vot. 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț: Da, voiam să vă rog să mergem mai repede către vot pentru că 
este ora 11 și dacă nu luăm deciziile astăzi, 13 aprilie, nu se pot înregistra pentru data de 14. Așa 
că vă rog, haideți să mergem cât mai repede la vot. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Haideți să votăm, vă rog. Nu 
știu dacă este în sistem, dacă nu atunci cu vot... Ok. Grupurile politice vă rugăm să formulați 
propunerile pentru președintele de ședință. Grupul PSD? 

Doamna Daniela Popa: Nu avem propuneri. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Grupul USR? 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Grupul USR  nu are nicio propunere. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Grupul PNL?  

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Grupul PNL îl propune pe domnul 
Daniel Ciungu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Grupul PMP? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Nu avem propuneri. Mulțumesc.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Ok. Este o singură 
propunere. Eu mă abțin de la vot fiind singura propunere. Da, se supune la vot, bineînțeles. Este 
vot deschis pentru hotărâre în sine. Cine este pentru acest proiect? Eu mă abțin de la vot. Da, este 
doar despre mine. Întrebăm și în online. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim, domnul Oianu. 
Doamna Regalia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  În sală cine se abține? Ok. Și cine 
este împotrivă? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Cu 15 voturi pentru și 5 
abțineri... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci avem 15 voturi pentru, 5 
abțineri. 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Așadar, începând cu data de 2 
mai următorul mandat de trei luni, domnul Daniel Ciungu… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos. Proiectul a fost 
adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI ȘI 5 ABȚINERI – 20 de consilieri 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mergem mai departe: 

S2. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 
Municipiului București de adoptare a unei hotărâri în vederea schimbării destinației  
imobilului situat în str. Prometeu nr. 26, Sector 1, București, din sediu administrativ al 

Poliției Locale Sector 1 în imobil cu destinația de  locuințele sociale (K2-065/08.04.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? S-a tot discutat. Haideți să mergem la vot atunci. Aveți pe ecran. Domnul 
Oianu, cum votați? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Multumim. Suntem la votul cu 
destinația imobilulului situat în str. Prometeu 26. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu  (vot online): Am înțeles, am înțeles. Eu fiind pe drum pe bicicletă   
n-am înțeles bine la ce suntem.  Aș vrea să-mi schimb votul. Abtinere. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Deci avem 8 voturi, 
pentru 5 abțineri și 8 împotrivă. Proiectul nu a fost adoptat.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-065/08.04.2022 A FOST RESPINS CU 8 VOTURI 

PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ  – din 21 de consilieri locali prezenți în 
momentul votului din totalul de 27 de consilieri locali în funcție. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Merge mai departe: 

S3. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de 
expropriere în vederea realizării lucrărilor de interes public local de reabilitare și 
modernizare a imobilului  având numărul cadastral 222175 – C1, situat pe str. 
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Feroviarilor 37B, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnic 
,,Mircea cel Bătrân” (K2-066/08.04.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente?  Dacă nu, mergem la vot. Domnul Oianu, cum votați pentru acest proiect? 
Puteți vota și în sală. Doamna Regalia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru și eu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Oianu. Deci 
avem 21 voturi pentru, o abțineri, zero împotrivă. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI  – din 21 de 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe: 

S4. 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 str. 
General Berthelot nr. 56-58, Sector 1, București în vederea păstrării destinației actuale 
a acestuia și anume, imobil de interes public, respectiv continuarea activității Liceului 
de artă ”Nicolae Tonitza” (K2-067/08.04.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Dacă nu, mergem la vot. Domnul Oianu, cum votați? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Puteți vota și în sală. 
Mai sunt două voturi… și aici  21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI  – din 21 de 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la: 
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S5. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în 
numele și pe seama Municipiului București, a imobilului situat în București, B-dul Ion 

Mihalache nr. 325A și 325B, Sector 1, având număr cadastral și carte funciară 267860,  
în scopul amenajării unui loc de joacă și transmiterea acestuia în administrarea 
Sectorului 1 (K2-068/08.04.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Dacă nu, mergem la vot. Domnul Oianu, cum  votați proiectul? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Încă cinci voturi în 
sală. Mulțumim. Avem tot 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI  – din 21 de 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe. La acest 
proiect domnul Vicol nu va vota:  

S6. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în 
numele și pe seama Municipiului București, a imobilului situat în București, str. 

Căpâlna nr. 5, Sector 1, având număr cadastral și carte funciară 207014, în scopul 
amenajării unei parcări de reședință și transmiterea acestuia în administrarea 
Sectorului (K2-069/08.04.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă aveți puncte de vedere 
sau amendamente? Dacă nu mergem la vot. Domnul Oianu! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Împotrivă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Încă două voturi. Încă 
un vot. Cred că este domnul Vicol. Deci am terminat. Avem 12 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. 
Doamna Secretar General, a fost respinsă? Era nevoie de 14, nu? Am înțeles... nu a trecut. Era 
nevoie de 14 voturi.  
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PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-069/08.04.2022 A FOST RESPINS CU 12 VOTURI 

PENTRU ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ; un consilier local nu și-a exprimat opțiunea de vot  – 

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

S7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 114/03.06.2021 privind aprobarea modificării 
Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 240/27.08.2020 privind 
aprobarea reorganizării unor servicii sociale, organigrama, statul de funcții și 
regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 1 (K2-070/11.04.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Dacă nu, mergem la vot. Domnul Oianu, cum votați? Domnul Oianu? Doamna 
Regalia? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Încă două voturi în 
sală. Domnul Oianu?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Încă un vot în sală. 
Mulțumim. Dacă pot să văd și ecranul. Mulțumim. Deci avem 21 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 
abțineri. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI  – din 21 de 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Merge mai departe: 

S8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea 
în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al 
Sectorului 1, prin 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 str. Dionisie Lupu nr. 45, București, 
Sector 1 (K2-071/11.04.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Dacă nu, mergem la vot. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Dacă îmi permiteți, este o eroare 
materială. În draftul protocolului, în anexa protocolului este trecut Sectorul 1, reprezentat de 
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doamna Daniela Popa, în calitate de viceprimar. Colegii mei de la Investiții au făcut o eroare, 
deci este vorba de reprezentarea prin Primarul Sectorului 1. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este. Puteți să votați pe 
ecran Domnule Gheorghe, cum votați proiectul? Domnul Oianu?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Eu, pentru 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Și eu pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Ok. Încă una bucata. 
Avem 20, mă scuzați, 21 de voturi pentru și un vot împotrivă. Și acest proiect a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU  21 DE VOTURI PENTRU ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ  
– din 22 de consilieri locali prezenți în momentul votului din totalul de 27 de consilieri locali 

în funcție. 

 

S9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.2/28.01.2021 privind desemnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a membrilor 
comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 
General al Sectorului 1  al Municipiului București (K2-072/12.04.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici cred că avem propuneri. Câte 
propuneri avem? Trebuie să facem propuneri acum. Întrebarea era câte propuneri trebuie să facem, 
doamna Secretar General, pentru…? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: O propunere, că este în locul 
domnului Dan Podaru.  Una singură. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Ok, atunci grupul și… 
toate grupurile vor fi întrebate, nu? Am înțeles. Grupul PSD aveți o propunere? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Da! N-au vrut la prima, îi băgăm acuma! Popa 
Daniela și Tudose Cristian. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O să o rugăm liderii de grup să 
răspundă pentru că e doar o singură persoană care să... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Nu poate să se  auto-propună. Îmi pare rău. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, dar e o singură persoană care 
se va înlocui. Ați propus două nume. Unul trebuie să fie. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Atunci rămâne Popa Daniela. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Grupul PNL? 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Grupul PNL îl propune pe domnul 
Dinu Gheorghe. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Miloș-
Olteanu, aveți cuvântul. 

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu: Nu, voiam să propun... 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu, asta voiam. Doamna Daniela Popa. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Domnul Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși - Viceprimar al Sectorului 1: Doamna Iulia Halaț. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Deci avem, doamna 
Iulia Halaț, doamna Daniela Popa și domnul Dinu Gheorghe pentru buletinele de vot. Și se va 
alege o singură persoană, da? Bine, puteați să faceți mai multe, într-adevăr… și dacă vă doreați… 
și Tudose și mai multe personae, pe oricine puteați să propuneți. Ideea este că este o singură 
persoană care se va alege. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Numai că gândiți-vă la situația 
balotaj-ului. Că poate stăm până dimineața. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Până primim buletinele de vot, 
haideți să mergem mai departe. Ok. Proiectul următor, proiect la care nu va vota domnul Bârgău: 

S10. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al 

Municipiului București pentru cooperarea  dintre  Sectorul 1 al Municipiului București 
și Administrația Străzilor București, în vederea finanțării și realizării în comun a 
lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, 
întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală 
principală din Sectorul 1 (K2-178/02.06.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt... Domnul Bârgău, 
vă rog!? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău:  Nu! Nu! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă sunt puncte de vedere sau 
amendamente? Dacă nu, mergem către vot. Puteți vota. Domnul Gheorghe, cum votați proiectul 
9. Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Doamne ferește! Abținere. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Regalia? 
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Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia  (vot online): Împotrivă. 

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

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

Se procesează la distribuirea buletinelor de vot pentru proiectul K2-072. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Gheorghe. 
Încă două voturi în sală. De fapt un vot în sală. Ok. Avem 7 voturi pentru, 6 abțineri și 8 voturi 
împotrivă. Proiectul nu a fost adoptat.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-178/02.06.2021 A FOST RESPINS CU 7 VOTURI 

PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ  – din 21 de consilieri locali prezenți în 
momentul votului din totalul de 27 de consilieri locali în funcție. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe: 

S11. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare parcare subterană în zona 
străzii Banu Manta" aprobați prin HCL nr.173/2011 (K2-344/12.11.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Este proiectul inițiat de grupul 
PNL, doamna Ramona Porumb. Dacă sunt amendamente sau intervenții aici? Când primiți 
buletinul de vot v-aș ruga să scrieți… dacă este procedura trebuie doar un DA la o persoană sau 
trebuie să fie DA la o persoană și NU la celelalte două? DA doar la persoana… este suficient… 
exact. Se exprimă un vot. Suficient dacă ați pus DA la persoana pe care o doriți nominalizată. Bun, 
mergem cu votul la proiectul 10. Îl aveți pe ecran. Domnul Gheorghe, cum votați proiectul 
10? Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru și eu. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Mai sunt șase voturi… 
Cinci voturi în sală. Domnul Vicol nu votează la acest proiect… Încă două voturi.  

Personal tehnic: Domnul Țîră și domnul Iordan. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Țîră și domnul Iordan, vă 
rugăm… Încă un vot, vă rugăm… Mulțumim. Avem 14 voturi pentru, 5 abțineri și 2 voturi 
împotrivă. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU  14 DE VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI  ȘI 2 
VOTURI ÎMPOTRIVĂ; un consilier nu și-a exprimat opțiunea de vot  – din 22 de consilieri 

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

 

Comisia de validare procedează la numărarea voturilor. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe sau 
așteptăm... Haideți să mergem mai departe: 

S12. Proiect de hotărâre privind implementarea unui proiect pilot ”APĂ PURIFICATĂ 
PENTRU COPII”, în 2 unități de învățământ preuniversitar aflate în administrarea 
Consiliului Local Sector 1  (K2-367/06.12.2021) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Inițiator domnul Oianu, consilier 
PNL. Aici dacă sunt puncte de vedere sau amendamente? Dacă nu, mergem la vot. Domnule 
Gheorghe, cum votați proiectul? Domnul Gheorghe? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru. 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Și doamna Regalia?  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

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

Discuții în sala de ședință fără utilizarea sistemului de înregistrare 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: O secundă. Doamna Haliț… 
doamna Haliț? Dacă Comisia are vreo întrebare legată de legalitatea votului puteți întreba 
Secretarul General dacă sunt voturile valide sau nu în modul în care au fost făcute, adică modul în 
care s-a votat. Nu, am înțeles că nu aveți voturi valide suficiente și ca să vă asigurați puteți întreba 
Secretarul General... Ok, doamna Haliț, vă rog. 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț: Mulțumesc.Trebuie reluat procesul de vot și vă rog, consilierii 
locali, să votați o singură opțiune. Altfel votul este anulat cum s-a întâmplat acuma. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Deci vom relua. Dragi 
colegi, vom relua procesul de vot pentru că anumiți colegi au votat câte două persoane. Se votează 
o singură persoană aici. Se înlocuiește o singură persoană din comisie. Între timp, aș ruga și colegii 



  

158/170 

 

de la Comisie, pentru că vom aștepta din nou să se revină buletinele de vot… colegii de la Comisie 
dacă putem să revenim la scaune să votăm următoarele proiecte până așteptăm o nouă serie de 
buletine. Am înțeles deci nu avem cvorum pentru acel vot și vom reface votul, nu? Doamna 
Secretar, dacă putem să confirmăm. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: … că nu există cvorum.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci nu a fost cvorum la acel vot 
și doamna Secretar confirmă că trebuie refăcut votul. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Redistribuim buletinele din 
cauza buletinelor anulate?...  Este un proiect respins... 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Ok. Doamna Haliț. 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț: Da, repet, trebuie reluat votul pentru că sunt consilieri locali 
care au votat două poziții, deci votul este anulat. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Exact. Aș vrea să avem și rezultatul 
votului oficial ca să știm exact cum am fost și în parallel, vă rog, să veniți să votați să terminăm 
pentru acest proiect. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Nu există cvorumul necesar 
pentru desemnare. Se reia se repune proiectul pe o altă ordine de zi, cu alte nominalizări. Acesta a 
fost respins procedural. 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț:  Deci nu se mai reia? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Deci pe acest proiect de hotărâre 
privind desemnarea unui reprezentant în cadrul comisiei niciuna dintre propuneri nu a întrunit 
cvorumul necesar pentru a fi adoptată hotărârea. În ședința de astăzi e gata. Cvorumul este 
majoritate simplă în acest moment, prezenți la ședință sunt 21 de consilieri. Deci trebuiau 11 
voturi. Nu, 12 voturi. 20 sau 21. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Rog comisia să ne spună rezultatul 
votului. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Ce spuneți? Păi în online nu se 
poate exprima votul secret. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Păi sunt și mai puțini în sală atunci. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, este. Sunt prezenți la ședință 
nu-și pot exprima votul, dar în cadrul cvorumului la momentul aprobării sunt luați în calcul ca și 
cvorum. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Rog Comisia dacă ne-auziți... 
Domnul Jurubiț,ă, doamna Haliț după ce aveți rezultatul să ne să ne spuneți rezultatul votului ca 
să înțelegem exact. 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Păi a fost respinsă, în sensul că 
niciuna dintre propuneri nu a întrunit numărul de voturi necesar. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci trebuie să vedem dacă vreuna 
dintre propuneri cu buletine de vot valide are minimul necesar pentru a fi validat. Dacă nu… Mai 
așteptăm un vot la acest proiect, vă rog. Ok și ... 

Personal tehnic: Domnul Iordan. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Și domnul Iordan. Mulțumim. Deci 
aici avem 17 voturi pentru și 5 abțineri. Zero împotrivă. Și acest proiect a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU  17  VOTURI PENTRU și 5 ABȚINERI  – din 22 de 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ne întoarcem la proiectul 9. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Mulțumesc, dragi colegi! Mulțumesc pentru votul 
dumneavoastră! 

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

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: Rezultatul votului: Au fost 18 consilieri locali prezenți. 
Popa Daniela -  4 voturi pentru, 14 împotrivă; Gheorghe Dinu - 2 voturi pentru, 16 împotrivă; 
Halaț Iulia - 7 voturi pentru, 11 împotrivă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Deci niciunul dintre 
candidați nu a avut numărul minim de voturi pentru a fi validat și atunci acest proiect este respins 
în momentul de față și va putea veni în ședință, în următoarea… Da, o singură dată este. Bun. 

NICIUNA DINTRE PROPUNERILE FĂCUTE PENTRU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
NR. K2-072 NU A ÎNTRUNIT NUMĂRUL NECESAR DE VOTURI. PROIECTUL A FOST 

RESPINS. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mergem mai departe: 

S13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea 
procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București 
(K2-024/03.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:   Inițiator grupul consilierii locali 
PSD. Aici doamna Popa… 

Doamna Daniela Popa: Da, la acest proiect și la următorul o să avem amendament, stimați colegi, 
în sensul că modificăm calendarul de implementare pentru că a fost depus demult, dar nu s-a reușit 
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introducerea pe ordinea de zi. Așadar calendarul pentru proiectul de bugetare participativă va 
începe în luna mai. Nu vă mai citesc tot amendamentul că e prea târziu. Deci cu începere din data 
de 2 mai până pe 28 noiembrie. Îl depunem la secretariat. O să-l primiți cu toții. Se modifică doar 
calendarul. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Supunem la vot 
amendamentul grupului PSD. Nu-l avem în sistem… Sau îl avem în sistem? Ok. Întrebăm în 
online. Pentru amendamentul grupului PSD, domnul Oianu cum votați?  

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Puteți vota 
amendamentul și în sală. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Ok, mai avem două voturi. 

Personal tehnic:  Doamna Halaț, doamna Porumb.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Doamna Halaț a plecat la toaletă, 
am înțeles. Se întâmplă la ora asta. Ok. Deci avem 14 voturi pentru, 7 abțineri. Amendamentul a 
fost adoptat.  

Amendamentul formulat de doamna Daniela Popa la Proiectul K2-024 a fost aprobat cu 14 

voturi pentru și  7 abțineri – din 21 de consilieri locali prezenți în momentul votului din totalul 
de 27 de consilieri locali în funcție 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președinte de ședință: Mergem la proiect. Doamna Halaț 
a revenit în sală. Mergem la votul pe proiect. Ok, puteți vota. Domnul Oianu, cum votați proiectul? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru.  

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Dar nu mai e în online. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Da, nu mai este domnul Gheorghe. 
Deci  avem… Da, m-a sunat acum domnul Gheorghe. Intră acum. Are probleme tehnice. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Scuze. Ce punct se votează acum? 



  

161/170 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: La punctul 12 suntem acum. 
Bugetarea pozitivă. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Da, da, pentru desigur. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim ce avem. 14 voturi 
pentru și 8 abțineri. Proiectul a fost adoptat. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU  14 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ABȚINERI   – din 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe: 

S14. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului educațional 
"Bugetare participativă - Decide pentru liceul tău!" în perioada martie - iunie 2022 (K2-

034/09.02.2022) 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Inițiator grupul consilierilor locali 
PSD. De asemenea, înțeleg de la doamna Popa că o să fie un amendament aici pentru modificarea 
timpilor. Doamna Regalia, vă rugăm! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Amendamentul constă în modificarea 
calendarului. Perioada modificată este 1 septembrie-23 decembrie 2022, având în vedere faptul că 
acum suntem la sfârșit de an școlar nu avem o perioadă în care să se desfășoare acest proiect. Și 
de aceea propunem acest calendar 1: septembrie 23 decembrie 2020. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Supunem la vot 
amendamentul doamnei Regalia. Puteți vota. Domnul Gheorghe?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru. 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online):  Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Încă patru voturi în 
sală… Un vot. Mulțumim 14 voturi pentru, 8 abțineri. Amendamentul a fost adoptat.  

Amendamentul formulat de doamna Daniela Popa la Proiectul K2-034 a fost aprobat cu 14 

voturi pentru și  8 abțineri – din 22 de consilieri locali prezenți în momentul votului din totalul 
de 27 de consilieri locali în funcție 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem la proiect dacă nu sunt 
alte puncte de vedere. Mergem la vot pe proiect. Domnul Gheorghe, cum votați proiectul? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru. 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online):  Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Puteți vota și în sală.  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): M-ați auzit? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  V-am auzit. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online):  Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Încă patru voturi… trei voturi... 
două voturi… un vot.  

Personal tehnic: Domnul Podaru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Podaru? Mulțumim. 14 
voturi pentru, 8 abțineri. Și acest proiect a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU  14 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ABȚINERI   – din 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe.  

S15. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”CĂSUȚA CU CĂRȚI” în 
parcurile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București prin Administrația Domeniului Public Sector 1 (K2-040/15.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Inițiatori Grupul consilierii locali 
PNL. Aici dacă sunt puncte de vedere sau amendamente. Domnul Bârgău? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău: Vă rog să se consemneze că nu voi vota nici la acest proiect. 
Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Am înțeles. Mulțumim. Putem să 
votăm atunci. Domnul Gheorghe, cum votați proiectul? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim. Domnul Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Mulțumim. Puteți vota și în sală. 
Acum avem 16 voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU  16 DE VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI; un 
consilier local nu și-a exprimat opțiunea de vot   – din 22 de consilieri locali prezenți în 

momentul votului din totalul de 27 de consilieri locali în funcție. 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe: 

S16. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui serviciu 
social de tip centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii (cod 8899 CZ 
- F - I), denumit Centrul Comunitar Odăi, în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 1 (K2-044/23.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici dacă sunt puncte de vedere 
sau amendamente? Este proiectul grupului PSD. Dacă nu, atunci mergem la vot. Domnul 
Gheorghe, cum votați proiectul?  

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru.  

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru.  

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Încă cinci voturi în sală… încă un 
vot. Mulțumim. Avem 14 voturi pentru, 8 abțineri. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU  14 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ABȚINERI – din 22 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe: 

S17. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București pentru transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația 
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Domeniului Public Sector 1, a dreptului de administrare a terenului situat în str. Stoica 

Ludescu, nr. 80, Sector 1 (K2-045/23.02.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici domnul Bârgău nu votează. 
Domnule Gheorghe, cum votați? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru.  

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru.  

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Mai așteptăm trei 
voturi în sală… două voturi. Mulțumim. Avem 14 voturi pentru și 7 abțineri. Proiectul a fost 
adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU  14 DE VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI; un 

consilier local nu și-a exprimat opțiunea de vot – din 22 de consilieri locali prezenți în 
momentul votului din totalul de 27 de consilieri locali în funcție. 

 

S18. Proiect de hotărâre privind predarea de către Administrația Domeniului Public al 
Sectorului 1, Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes 

Public-Privat Sector 1 S.A. a 50 de amplasamente, în vederea construirii parcărilor 
rezidențiale pentru biciclete/trotinete, precum și a altor mijloace de transport alternativ” 
”VELO PARKING” (K2-049/04.03.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Inițiator Ramona Porumb și Dinu 
Gheorghe, consilieri locali PNL. Aici, domnul Țîră… 

Domnul Daniel Țîră: Două secunde. Aici doresc să fac o mențiune pentru proiectele de hotărâre 
nr. 17, 18 și 19 de pe ordinea de zi suplimentară. Trebuie făcută o notă de îndreptare a erorii 
materiale, deoarece Compania și-a schimbat denumirea în data de 22.03.2022 și acum se numește 
Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A. 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: În momentul când am depus noi 
proiectul nu era… 

Domnul Daniel Țîră: Nu, acum a ieșit. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, așa este. 

Domnul Daniel Țîră: Ca să nu apără și amendamentul vostru și pe… 
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Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Mulțumim. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): O să putem face amendament la fiecare proiect. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Nu, este eroare materială și se va  
rectifica de la Secretariat. Da. Ok. Dacă nu sunt alte amendamente sau puncte de vedere, mergem 
la vot. Puteți vota în sală. Domnul Gheorghe, cum votați? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Pentru, desigur. 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Pentru, desigur. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Regalia. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Numai pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Încă patru voturi în 
sală… încă un vot. 

Personal tehnic:  Mai e doar domnul Bârgău. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Și domnul Bârgău… Nu ați 
menționat. Domnul Bârcă nu votează așa. Da, nu am scris eu pentru aceste proiecte. Ok, deci avem 
17 voturi pentru, 1 abținere și 3 voturi împotrivă. Proiectul a fost adoptat.  

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU  17 DE VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 3 
VOTURI ÎMPOTRIVĂ; un consilier local nu și-a exprimat opțiunea de vot – din 22 de 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mergem mai departe: 

S19. Proiect de hotărâre privind predarea de către aparatul de specialitate al Primarului, 
prin structurile responsabile, către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și 
Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., în vederea ”Modernizării și eficientizării 
energetice pentru imobilul situat în Bulevardul Apicultorilor nr. 1, Sector 1, București 
(K2-051/04.03.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Aici avem de la inițiator doamna 
Porumb… 

Doamna Ramona Porumb - Viceprimar al Sectorului 1: Ținând cont de faptul că acest proiect 
coincide și… îmi cer scuze, o secundă să mă uit… cu proiectul de pe ordinea de zi legat tot de 
același imobil din Apicultorilor pe care l-am amendat, ne retragem acest proiect pentru că nu își 
mai are rostul. Am dubla practic amendamentul pe care l-am făcut. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Deci a fost retras de 
inițiator.  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. K2-051/04.03.2022 (PUNCTUL 19 PE ORDINEA DE ZI 

SUPLIMENTARĂ) A FOST RETRAS DE CĂTRE INIȚIATOR, DOAMNA RAMONA 
PORUMB – CONSILIER LOCAL 

 

S20. Proiect de hotărâre privind predarea de către Administrația Domeniului Public al 
Sectorului 1, Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes 
Public-Privat Sector 1 S.A. a amplasamentului Parcului ”Ion I.C.Brătianu”, în vederea 
reabilitării și  modernizării (K2-052/04.03.2022) 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Se va schimba numele   așa cum 
s-a spus deja. Inițiatori: grupul consilierilor locali PNL. Aici domnul Bărgău…  

Domnul Marian-Aurelia Bârgău:  La fel, am rugămintea să se consemneze că nu voi vota nici 
la acest proiect. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Dacă sunt 
amendamente sau puncte de vedere? Dacă nu, mergem la vot. Domnul Gheorghe, cum votați 
proiectul? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (vot online): Pentru.  

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu (vot online): Desigur pentru.  

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (vot online): Pentru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Mai sunt patru voturi 
în sală… trei voturi, mă scuzați... mai sunt două voturi în sală. 

Personal tehnic: Domnul Podaru, doamna Porumb.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Avem 14 voturi pentru, 
2 abțineri și 5 voturi împotrivă. Acest proiect a fost adoptat. Mulțumim frumos. 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU  14 DE VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 5 
VOTURI ÎMPOTRIVĂ; un consilier local nu și-a exprimat opțiunea de vot – din 22 de 

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

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos. Ne întoarcem 
la: 
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD Bulevardul 
Mircea Eliade nr. 113 B, sector 1, București (K2-139)  

O parte din consilierii locali părăsesc sașa de ședință. 

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

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț: Rog să se refacă prezența, vă rog, a consilierilor, atât în sală, cât 
și în online. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Secretar General. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Domnul Bârgău Marian-Aurelian! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Dacă se poate să dăm drumul la 
microfoane.  

Domnul Marian-Aurelia Bârgău: Prezent. Prezent. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Domnul Caraian Alberto-Iosif! 

Domnul Alberto-Iosif Caraian: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Doamna Cășvan Cătălina! 

Doamna Cătălina Cășvean: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel-Daniel! 

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Domnul Ciungu Daniel-Constantin! 

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

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Domnul Drăgușin Laurențiu! 

Domnul Laurențiu Drăgușin: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Domnul Gheorghe Dinu-Nicolae! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Prezent. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Doamna Grigorescu Alina-Cristina! 

Doamna Alina-Cristina Grigorescu: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Doamna Halaț Iulia-Luminița! 

Doamna Iulia-Luminița Halaț: Prezent. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Doamna Haliț Raluca-Nicoleta! 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț: Prezentă.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Doamna Iacob Oana! 
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Doamna Oana Iacob: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1:  Domnul Iordan Florea! 

Domnul Florea Iordan: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1:  Domnul Jurubiță Geanin-Georgian! 

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Doamna Miloș-Olteanu Iuliana-Dorina! 

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Domnul Nicolaescu Andrei-Cristian! 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: - 

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu (online): Prezent. 

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

Domnul Alev-Burhan Ozata: Prezent. 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Prezent. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Domnul Podaru Dan-Niculae! Domnul 
Podaru! 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Doamna Popa Daniela! 

Doamna Daniela Popa: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona! 

Doamna Ramona Porumb: Prezentă 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Doamna Regalia Ruxandra-Eugenia! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia: - 

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

Doamna Otilia Sorete-Arbore: - 

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban: Prezent. 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: - 



  

169/170 

 

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

Domnul Daniel Țîră: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Domnul Vicol Ned.  

Domnul Ned Vicol: - 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul  Sectorului 1: Având în vedere prezența a numai 12 
consilieri din numărul total de 27 de consilieri locali în funcție, constat constat că nu mai sunt 
îndeplinite condițiile de cvorum cerute de prevederile art. 137 din Codul administrativ pentru 
continuarea… 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Doamna Secretar, am o rugăminte.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Da. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Se poate, vă rog, să spuneți care sunt consilierii 
prezenți? Aș vrea să fie foarte clar cine lipsește deși au fost prezenți până acum. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Păi s-a făcut apelul. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, aș vrea să fie totuși înregistrat nominal.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Ce solicitați dumneavoastră? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): O listă simplă cu cei care sunt prezenți.  Să se 
diferențieze clar cei care au rămas și cei care au plecat refuzând practic supunerea la vot a acestor 
PUD-uri. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Gheorghe a fost făcută 
prezența și s-a confirmat și în procesul-verbal. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da, dar e mai simplu de urmărit, domnul Ciungu, dacă 
le avem așa spuse. Că a fost prezența făcută, să-i avem pe cei prezenți ca să fie ușor de urmărit în 
cazul în care vor fi… 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Repet, este înregistrat în procesul-
verbal. Prezenta este înregistrată, tocmai ce a fost spusă. 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe (online): Da. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Deci știm foarte clar cum se vede 
în procesul-verbal. Vă rog, doamna Secretar. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: Constat că nu mai sunt îndeplinite condițiile 
pentru continuarea dezbaterilor în cadrul acestei ședințe. Domnule Președinte, închideți lucrările. 
Vă mulțumesc. O seară bună. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Închidem. Închidem ședința. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretarul Sectorului 1: O seară bună. Vă mulțumim. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL, 

               Daniel-Constantin Ciungu            Lavinia Ionescu 

 

 

 

           

 

 

Verificat, 

          Daniela Anton  

           

Întocmit, 

          Mihaela Rădulescu 

          Manuela Moise 

Georgiana Iancu-Ene 

Oana Popa  

 Alexandru Oancea  
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