
1 
 

 

 

        PROCES-VERBAL 

 privind lucrările şedinţei extraordinare  

a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată de îndată  

pentru  data de 11 februarie 2022, ora 1200 

Nr. 4  din data de 30.03.2022 

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand, Primarul Sectorului 1, 

prin Dispoziţia nr. 634/10.02.2022, ţinând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu 

art. 133 alin. (2) lit.a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (4) și art.135 din actul normativ mai sus-menționat, cu 

următorul proiect de Ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-

teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București  pe anul 2022 (K2-018/01.02.2022) 

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) 

 

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

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

care 14 consilieri au fost prezenți online, respectiv domnul Marian-Aurelian Bârgău, domnul Alberto-

Iosif Caraian, domnul Laurențiu Drăgușin, doamna Alina-Cristina Grigorescu, doamna Iulia-Luminița 

Halaț,  doamna Raluca-Nicoleta Haliț, doamna Oana Iacob, domnul Geanin-Georgian Jurubiță, doamna 

Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu, domnul Oliver-Leon Păiuși, doamna Daniela Popa, doamna Ruxandra-

Eugenia Regalia, domnul Remus-Cătălin Șerban și domnul Ned Vicol.   

         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, 
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Secretariat și Arhivă, cu atribuţii în acest sens, în data de 10.02.2022, 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. 

634/10.02.2022, precum și proiectul de hotărâre pus în dezbatere în ședință au  fost aduse la cunoştinţă 

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

 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! O să vă rog să luați loc. 

Având în vedere faptul că este ora 12 și 16 minute, iar ședința de consiliu a fost convocată pentru ora 12... 

o să o să vă invit să luați loc să deschidem ședința. Vă spun bine ați venit celor prezenți și celor din online 

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

Dispoziția 634 din 10 februarie 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 a Guvernului 

nr.57/2013 privind Codul administrativ am să efectuez acum apelul nominal al consilierilor locali în 

ordinea alfabetică, după cum urmează: domnul Bârgău Marian-Aurelian! 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău (online): Prezent. 

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

Domnul Caraian?... 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 - Președinte de ședință: Prezent.  

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

Domnul Laurențiu Drăgușin (online): Prezent. 

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

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Prezent. 

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

Doamna Grigoresc, din online! 

Doamna Alina-Cristina Grigorescu (online): Prezent. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Mulțumesc. Doamna Halaț Iulia-

Luminița! 

Doamna Iulia-Luminița Halaț (online): Prezent. Mulțumesc. 
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Doamna Lavinia Ionescu - Secretar General al Sectorului 1: Mulțumesc. Doamna Haliț Raluca-

Nicoleta!... Doamna Haliț!... Doamna Iacob Oana! 

Doamna Oana Iacob (online): Prezent. 

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

Domnul Florea Iordan: Prezent.  

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

Domnul Geanin-Georgian Jurubiță (online): Prezent.  

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

Iuliana-Dorina? 

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu (online): Prezentă. 

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

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Prezent.  

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

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Prezent. 

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

Ozata! Domnul Păiuși Oliver-Leon! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1   (online): 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 (online): Prezentă. Bună ziua! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumim. Bună ziua. Doamna 

Porumb Ramona! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimarul  Sectorului 1: Prezentă. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Prezentă. 

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

Doamna Otilia Sorete-Arbore: Prezent.  

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

Domnul Remus-Cătălin Șerban (online): Prezent. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian-Adrian? 
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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. Bună ziua! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc. O să mai reiau apelul 

pentru cei care nu au răspuns. Domnul Caraian Alberto-Iosif? Doamna Haliț Raluca-Nicoleta? Și domnul 

Ozata Alev-Burhan? Având în vedere prezența unui număr de 24 de consilieri din numărul total de 27 de 

consilieri locali în funcție, constat îndeplinite prevederile art.137 din Ordonanța de Urgență  a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la cvorumul necesar pentru desfășurarea legală a 

acestei ședințe extraordinare. Din motive tehnice, având în vedere durata dezbaterilor, procesele-verbale 

ale ședințelor desfășurate în 20 ianuarie, 3 februarie și 7 februarie 2022 sunt încă în faza de elaborare, nu 

au fost finalizate și vă vor fi propuse spre aprobare la ședința următoare. Domnule Președinte, vă predau 

lucrările ședinței acestei ședințe. Mulțumesc. Domnul Caraian? Înțeleg... îl văd online, sunteți prezent? 

Nu!? Domnul Caraian? 

Domnul Alberto-Iosif Caraian (online): Da. Sunt prezent! Îmi cer scuze, nu am reușit să mă conectez. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Bun, atunci rectific. Am înțeles. Atunci 

rectific prezența, în sensul că sunt prezenți la apel 25 de consilieri. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos. Bună ziua, dragi 

colegi! O zi frumoasă de februarie, mult soare afară. Convocare de îndată, deși primarul încă nu a răspuns 

întrebărilor comisiei de buget. Domnul președinte al Comisiei de buget, domnul Dinu Gheorghe, ne-a 

cerut cuvântul la începutul acestei ședințe. După aceea o să luăm pe domnul Tudose. O să întrebăm și de 

avizul Comisiei și după aceea mergem mai departe, dacă avem cum. Domnul Gheorghe! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Bună ziua! Mulțumesc pentru dreptul de a lua cuvântul. Astăzi a fost 

pus un singur punct pe ordinea de zi: bugetul. După cum bine știți, un buget nu ar trebui votat într-o 

ședință de îndată, un buget al primăriei sau al unui UAT are o importanță crucială pentru modul în care 

se  vor desfășura investițiile și bunul mers al primăriei pe anul în curs. Drept urmare a fost că am convocat 

ședința, evident în ultimul minut, pentru că noi am fost anunțați abia aseară de această ședință și nu am 

avut cvorum pentru a putea, nu știu, dezbate acest buget. De asemenea, miercuri, în încercarea de a 

înțelege mai bine dacă bugetul a fost construit legal și a discuta cu primarul ce ar trebui să facem pentru 

a ajunge în legalitate am invitat o pe doamna Primar la o discuție în cadrul comisiei. Din păcate doamna 

Primar nu a venit, desigur nici nu ne-a anunțat că nu vine, deci ne-a și irosit timpul și suntem în aer cu 

bugetul. Așteptăm răspuns de la mai multe autorități ale statului cu referire la legalitatea bugetului și la 

modul în care a fost construit bugetul. Există mai multe puncte, pe care le-am comunicat și public, care  

ne fac să ne gândim de mai multe ori dacă acest buget ar trebui votat în forma actuală sau ar trebui 

modificat considerabil. Voi menționa o parte dintre ele chiar acum. În primul rând, anul trecut s-au cheltuit 

sub 30% din sumele bugetate pentru investiții. O nerealizare, aș putea spune a primarului, dar care și pe 
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noi ne obligă ca anul acesta să analizăm foarte bine unde alocăm acești bani. Trebuie să înțelegem dacă 

proiectele care au fost propuse de primar au șansă în acest an de a fi realizate și au o șansă reală ca acești 

bani să fie cheltuiți. Altfel, banii ar trebui să meargă către niște proiecte care pot fi realizate în cursul 

acestui an. Din estimările noastre sunt peste 350 de milioane de lei blocați în proiecte, nu le-aș spune 

fantasmagorice, mai degrabă proiecte care nu au șanse de a fi implementate anul acesta. A doua discuție 

este vorba despre datoriile din trecut atât din administrația Tudorache, cât și din administrația doamnei 

Armand. Din nou, din calculele noastre sau din informații pe care le avem până acum sunt peste 150 de 

milioane de lei, atât sume facturate, cât și datorii acumulate până acum care ar trebui bugetate. Este o 

mare problemă dacă doamna Primar refuză bugetarea și le va pune într-un cont analitic, pentru că în cazul 

în care va pierde niște procese de amânare a executărilor silite sau de anulare a facturilor....... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Domnul Dinu, nu se aude online nimic, vorbiți degeaba..... 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Îmi cer scuze,  dar este o problemă tehnică ...... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: În online nu se aude aproape deloc. Întrerupt și încet. Nu are rost să 

avem o ședință care nu e transmisă după lege. E ilegal să facem o ședință în care nu se aude nimic online. 

Hai să ne oprim un pic că vorbim degeaba între noi aici.... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da. Domnul Gheorghe... domnul 

Oianu!?... Așa este. Ne dorim să se audă bine, putem să facem un minut pauză pentru acest lucru. Între 

timp, domnul Gheorghe, dacă doriți să continuați sau așteptăm... Ar fi și domnul Tudose înscris la cuvânt. 

Este și domnul Oianu înscris la cuvânt... după aceea să votăm și ordinea de zi repede. 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Îmi cer scuze dacă s-a făcut prezența și nu eram activă. Acum 

vă rog să.... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, multumim, doamna Haliț. 

Doamna Secretar, doamna Haliț s-a alăturat și dânsa on- line. 

Doamna Raluca-Nicoleta Haliț (online): Mulțumesc. 

Din acest moment sunt prezenți la lucrările ședinței de consiliu 26 de consilieri locali. 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Îmi cer scuze, doresc și eu să mă înscriu la cuvânt dacă 

se poate. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Desigur, doamna Regalia! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Vă mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Gheorghe! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Am o întrebare, doamna Secretar! Întrebarea era dacă, având în vedere 

că nu avem niciun punct pe ordinea de zi, dacă se votează ordinea de zi. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da! Asta am întrebat-o și eu pe doamna 

Secretar General și mi-a confirmat că se votează ordinea de zi și după aceea, atât. 
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Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Păi, auziți, atunci are sens să votăm ordinea de zi și după aceea 

discutăm ce avem de vorbit, ca să mai pierdem timpul? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da! Dacă nu aveți nimic împotrivă. O să 

facă doamna Secretar precizările. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Poate e plecat net-ul undeva! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: În ceea ce privește aprobarea ordinii 

de zi. Ordinea de zi poate fi supusă aprobării indiferent și independent de situația punctuală a proiectelor 

înscrise în aceasta. Sunt două chestiuni separate, pentru că în funcție de votul pe ordinea de zi este 

consemnată prezența și se poate face plata conform legii a indemnizațiilor aferente. În ceea ce privește 

situația fiecărui proiect înscris pe ordinea de zi, punctual, la acelea vom face precizările necesare, dacă 

îndeplinește sau nu condițiile legale pentru a fi dezbătut în cadrul ședinței. Așadar sunt două chestiuni 

separate și independente una de cealaltă. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos. Atunci, dragi colegi, 

o să supun la vot ordinea de zi. Și o să întreb în online. Puteți vota și în sală. Domnul Bârgău, cum votați 

ordinea de zi? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău (vot online): Pentru! Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Caraian? 

Domnul Marian-Aurelian Bârgău (vot online): Pentru! Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Drăgușin?  

Domnul Laurențiu Drăgușin (vot online): Pentru. 

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

Doamna Alina-Cristina Grigorescu (vot online): Pentru. 

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

Doamna Iulia-Luminița Halaț (vot online): Pentru. 

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

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă mulțumim. Doamna Iacob?  

Doamna Oana Iacob (vot online): Pentru.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Jurubiță? 

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doamna Miloș-Olteanu? 

Doamna Miloș-Olteanu? 

Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu (vot online): Pentru. Mulțumesc. 
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Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință : Mulțumim. Domnul Păiuși? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (vot online): Pentru.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Între timp și domnul Ozata s-

a alăturat. Este în sală, va vota în sală. Doamna Popa?  

Din acest moment sunt prezenți la lucrările ședinței de consiliu 27 de consilieri locali. 

Doamna Daniela Popa (vot online): Pentru.  

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

Regalia?  

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

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Domnul Vicol? 

Domnul Ned Vicol (vot online): Pentru.  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Doar pe domnul Șerban nu-l 

văd!? Ok! Mai așteptăm 3 voturi în sală, vă rog. 

Personal tehnic: Domnul Dinu Nicolae și domnul Podaru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Podaru! Mulțumim. Ok. Ordinea 

de zi a fost votată cu unanimitate de voturi pentru a consilierilor locali prezenți. 

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI – din 26 de consilieri 

locali prezenți în momentul votului 

 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: În sine, proiectul, singurul proiect de pe 

ordinea de zi nu are avizul comisiilor, drept urmare nu-l putem supune dezbaterii. Doamna Secretar,vă 

rog! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Ne-a fost comunicat de la ISMB, ne-a 

fost comunicată o solicitare privind desemnarea reprezentanților consiliului local și a supleanților în 

cadrul comisiilor de concurs pentru pozițiile de director general la unitățile de învățământ preuniversitar. 

Eventual să vă gândiți la aceste propuneri pentru a câștiga timp când vom pregăti... că pregătim deja 

proiectul de hotărâre pentru a fi pus pe ordinea de zi a următoarei ședințe. Deci pentru concursul din 

martie trebuie nominalizați atât un reprezentant, cât și un supleant, spre deosebire de situația  de la sfârșitul 

anului trecut. Voiam să fac această acest anunț astăzi că ieri a venit... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Știm un număr aproximativ de ...? 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Sunt circa 40 de unități la care se scot 

posturile de director la concurs. În etapa următoare. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Mulțumim. 
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Doamna Daniela Popa (online): Domnule Președinte, aș vrea să îi pun și eu o întrebare doamnei 

Secretar, vă rog! 

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

Doamna Daniela Popa (online): Doamna Secretar, grupul PSD a depus 2 proiecte: unul pe bugetare 

participativă și unul care se adresează liceelor, "Decide pentru liceul tău". Da, primul depus într-adevăr 

trebuie supus în dezbatere publică, dar la al doilea, vă rog analizați cu atenție, pentru că eu cred că nu 

trebuie supus dezbaterii publice. Este la fel ca cel cu ”Grădinița de vacanță”. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Am rugat colegii să facem o analiză cu 

privire la caracterul de act administrativ normativ al celui de-al doilea proiect al dumneavoastră și o s o 

să vă dăm un răspuns. Ați vorbit și cu persoana desemnată, funcționarul desemnat cu privire la 

aplicabilitatea Legii 52, ieri, cu doamna Raportaru. O să primiți un răspuns cât se poate de rapid. La prima 

vedere, din câte am observat eu, uitându-mă... citind conținutul proiectului, adresabilitatea... deci vorbim 

de proiect, de "call-ul" pentru proiecte, pentru unitățile de învățământ și adresabilitatea este una.... 

Doamna Daniela Popa (online): Exact, exact! 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: Da, da, dar este una generală. Îl 

apreciați ca fiind act individual atâta timp cât se adresează, așa cum este formulat atât elevilor, cadrelor 

didactice, părinților acestor copii din unitățile de învățământ? Subiecții de drept cărora li se adresează nu 

pot fi determinați. Aș avea rezerve să îl încadrez ca și act individual, deci cu o adresabilitate punctuală. 

Nu, nu vreau să mă grăbesc înainte de a studia pentru că într-adevăr este o diferență între...... 

Doamna Daniela Popa (online): Da, vă rog. Nu e un act normativ care vizează un număr nelimitat de 

persoane. 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1: ”Nedeterminat”. Este vorba de efectul 

acestui act normativ. La asta se referă distincția între acte individuale și normative. Dar o să analizăm 

această chestiune și o să primiți un răspuns în cursul zilei de luni fără probleme. Oricum.... 

Doamna Daniela Popa (online): Vă rog mult. Se adresează doar celor 26 de licee din sector și are 

aplicabilitate limitată. Vă mulțumesc. Data viitoare o să..... 

Doamna Lavinia Ionescu - Secretarul General al Sectorului 1:  Și tuturor cadrelor didactice, elevilor 

și părinților acestora. Am înțeles. 

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

Doamna Daniela Popa (online): Așteptăm răspuns. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să continuăm, deci revenim. 

Domnul Gheorghe, Domnul Tudose, domnul Oianu și doamna Regalia. Domnul Gheorghe? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da, mulțumesc. Îmi cer scuze colegilor că trebuie să mă repet. Deci 

vorbeam despre importanța votării unui buget corect pentru Sectorul 1. Este crucial ca acest buget să fie 

întocmit legal și să respecte nevoile reale ale primăriei și ale cetățenilor. Am văzut ce înseamnă atât în 

2020, cât și în 2021 niște bugete făcute după ureche sau după o logică greșită. Practic, primăria a fost 
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blocată timp de doi ani și se vede asta în stradă. Cetățenii sunt nemulțumiți, iar calitatea vieții, din păcate, 

nu s-a îmbunătățit, ci se degradează pe zi ce trece. Miercuri am adresat o invitație doamnei Primar să vină 

în fața Comisiei de buget pentru a ne răspunde la întrebări referitoare la legalitatea bugetului și la anumite 

cheltuieli pe care le-a bugetat sau pe care nu le-a bugetat încă. Din păcate, doamna Primar nu a venit la 

discuție, deci practic a sfidat comisia de buget și consilierii și, evident, alegătorii care ne au trimis aici 

pentru a-i reprezenta. Nu ne-a anunțat. Deci ne-am  și strâns aici degeaba, iar astăzi a convocat o ședință 

de îndată fără a avea discuții prealabile. Cu alte cuvinte din nou ne irosește timpul și nu înțelegem care 

este rolul acestui demers. Aș vrea să atrag atenția asupra unor puncte din buget pe care noi le considerăm 

discutabile cel puțin. Primul ar fi bugetarea investițiilor. Doamna Primar a bugetat extrem de multe 

proiecte de investiții. Sună foarte bine atât pe hârtie, cât categoric și pe Facebook, dar în realitate, după 

cum am văzut și anul trecut când s-au cheltuit sub 30% din banii alocați de investiții pentru sectorul 1, 

multe din aceste proiecte nu vor putea fi nici măcar demarate și atunci este necesară o analiză, începând 

de la strategia de prioritizare a acestor proiecte până la stadiul în care se află acestea acum pentru a nu 

bloca banii în niște proiecte fantasmagorice sau care nu au șanse de a fi realizate și de a aloca banii pe 

ceva ce chiar se poate întâmpla în cursul anului 2022. Suma de care vorbim, care ar fi potențial blocată, 

este în jur de 350 de milioane de lei, din analizele noastre de până acum. Deci o sumă imensă. A doua 

ține de datoriile din trecut care acumulează constant penalități, în fiecare zi acumulează penalități. Din 

nou, din informațiile pe care le avem, din păcate nu avem informații la zi, sunt  150 de milioane de lei 

costuri cu facturi contestate, o parte în instanță, și cu penalități. Există clar un risc real ca Primăria să 

ajungă în incapacitate de plată dacă va pierde aceste procese. Ce se întâmplă dacă în șase luni primăria 

este obligată să plătească toți acești bani? Cum reușim noi, după ce deja am alocat banii pe alte proiecte, 

am alocat banii pe... și deja am început să cheltuim din banii aceștia să plătim sumele și să nu ajungem 

executați și poate chiar în reorganizare. Este un risc foarte mare care din nou se va răsfrânge asupra 

cetățenilor în final. Al treilea punct. Ne este clar că în acest buget nu sunt bugetate toate hotărârile de 

consiliu local. Avem, pot să dau mai multe exemple, unul dintre ele este cel legat de cultură care până la 

urmă stă la baza dezvoltării societății. Este un proiect, 148/2020, care desigur nu apare în buget. Pot să 

mai spun. Din nou, după cum se vede suntem doar o mână de consilieri prezenți, restul colegilor sunt în 

online. Probabil din nou, pentru că este o ședință de îndată, iar doamna Primar nu este, deși dumneaei este 

inițiator al proiectului de buget, probabil cel mai important proiect pe care-l are Primăria și Consiliul 

Local de trecut în acest an. Primarul lipsește, nu-și susține acest buget. Ne lasă fără cuvinte o asemenea 

atitudine și este un gest reprobabil. Mulțumesc. 

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

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Bună ziua, stimați colegi și mulțumesc pentru responsabilitatea de a 

fi prezenți. În deja consacrata situație haotică și jenantă a administrației locale sub conducerea primarului 

Clotilde-Marie-Brigitte Armand avem o nouă situație inedită: o ordine de zi fără proiecte. Singurul 

proiect, bugetul, un proiect de maximă importanță pentru Sectorul 1 a fost tratat iresponsabil și total 

neprofesionist de primarul Armand, care l-a propus pe ordinea de zi fără avizul comisiilor de buget și 

Comisiei juridice și fără, cel mai important, a purta în prealabil discuțiile stabilite anterior cu consilierii. 

Așa cum colegul meu a menționat, doamna Primar face invitații pe care nici măcar dânsa nu le onorează, 

într-o dulce atitudine jignitoare față de acest consiliu, asta apropos de ceea ce invoca data trecută legat de 
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ceea ce se întâmplă în alte consilii locale. Pe de altă parte, aș dori să întreb pe doamna Secretar și pe 

domnul Președinte al ședinței cine reprezintă primăria la această ședință. Este o discuție colocvială a 

noastră, a consilierilor între noi, putem să stăm, ne-am adunat. Îmi face plăcere că mă văd cu ceilalți colegi 

și probabil și cu cei online, dar primarul lipsește, așa cum ne-a obișnuit de un an și jumătate. Probabil este 

în refacere după ce ședința trecută a avut responsabilitatea de a sta prezentă la întreaga ședință de consiliu, 

fapt care nu s-a petrecut anterior. În condițiile în care lipsește și primarul și viceprimarul, iar atribuțiile 

delegate nu au fost transferate către doamna viceprimar Porumb aici de față și prezentă, de altfel, anterior 

la toate ședințele, stau și mă gândesc că este o discuție foarte frumoasă, foarte interesantă. Nu avem 

proiectul de buget, ne-am adunat aici ca să ne vedem, să vedem dacă suntem bine. E o zi frumoasă afară. 

Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim. Este prezent domnul 

viceprimar Păiuși în online. Dacă doriți să luăm reprezentarea din acest punct de vedere. Bineînțeles că 

principala problemă este dacă domnul Păiuși sau doamna Porumb sunt prezenți. Bugetul este al primarului 

Sectorului 1, iar primarul sectorului 1 lipsește cu desăvârșire. Eu știu că un alt primar în trecut era numit 

primarul invizibil. Cred că e un titlu ereditar în această primărie. Este noul primar invizibil al Sectorului 

1. Da, domnul Oianu, doamna Regalia și domnul Podaru. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Bună ziua. Eu ce aș mai putea să spun de pe poziția mea pe care mi-a 

atribuit-o doamna Primar? Decât că la sfârșitul zilei faptele sunt importante, ceea ce facem. Astăzi suntem 

majoritatea consilierilor aici și doamna Primar nici nu a catadicsit să vină. Cu toate că a instituit această 

chestie "pe genunchi", o ședință de îndată peste noapte, de care am fost anunțați aseară. Asta arată încă o 

dată, dragi cetățeni ai Sectorului 1, dacă ne auziți, pentru că am înțeles că nici măcar sunetul în transmisia 

online nu există astăzi. La fel ca și doamna Primar, a dispărut și sunetul din online. Odată cu doamna 

Primar... Probabil că doamna Primar îl ține în geantă, sunetul din online. Și atunci vă dați seama, dacă ea 

nu e aici, nu există nici sunet în online. Dragi cetățeni, ăsta e respectul pe care ni-l arată doamna Primar, 

nouă, tuturor cetățenilor Sectorului 1. Ne cheamă la o ședință de îndată, peste noapte, și nici măcar nu 

vine. Ca să înțelegeți cum suntem tratați noi, cetățenii! Asta este situația pe care o trăim aici, dar ce să 

facem? Mergem înainte și încercăm să găsim o cale de dialog cu acest primar care ne sfidează, nu ne 

respectă... Ați observat, în momentul în care se poartă așa cu noi, consilierii, vă dați seama cât respect are 

pentru ceilalți cetățeni ai Sectorului 1. Și ce să facem? Îndurăm și mergem mai departe. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Doamna Regalia, din online? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Acum? Bună ziua! Ca urmare a telefoanelor primite din 

unitățile școlare, am aflat că în această perioadă se derulează în toate unitățile școlare niște studii de 

fezabilitate pentru instalarea a 700 de puncte de încărcare electrică pentru mașini. Și noi nu am găsit alt 

loc ca să încărcăm mașinile decât curtea școlii și în școală, nu? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Nu, nu, doamna Regalia... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Numai un pic, domnule Păiuși, numai un pic! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimarul  Sectorului 1 (online): Vă rog! 
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Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Vreau să vă spun... Și așa cum m-ați asigurat ieri că nu 

instalăm decât contorul pe zidul școlii, vreau să vă spun că și zidul școlii tot spațiu școlar este. Tot 

perimetrul acela este spațiu școlar. Și mie mi se pare ciudat să instalez acolo un panou pentru care eu pe 

urmă trebuie să fac toate lucrările de racordare. Adică sparg curtea școlii... Ce mai fac? De ce nu lăsăm 

noi școlile în pace? Destul că acel proiect pentru deschiderea porților școlii, pentru toate persoanele care 

se află în perimetrul școlii, totuși dă și acel proiect puțin școala peste cap, dar aceste stații de încărcare în 

perimetrul școlii, nu sunt bune. Și să vă spun de ce. Eu o să vă rog la ora 12, la ora 6, dimineață la ora 8, 

să mergeți în fața unei școli, să vedeți părinți, bunici, copii. La ora 12 se eliberează școala și în același 

timp se încarcă școala cu tura a doua. Eu mă gândesc legat de Liceul Iorga, clădirea este mai în spate, în 

față am așa... acel parc, să zic, acel spațiu verde, trotuarul... Pe trotuarul ăla la ora prânzului, 

dumneavoastră nu puteți trece. Lumea vocifereză că-s copii, că e domeniul public și copiii blochează 

trotuarul. Dar înțeleg că v-ați adresat grădinițelor. Înțeleg că v-ați adresat liceelor, școlilor. Nici nu știu 

cine sunt persoanele care mi-au trimis mesaje. "Doamnă, cum se poate?" Este un lucru foarte bun acest 

fapt și acest proiect, dar nu în perimetrul școlii. Eu... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule Președinte, pot interveni 

după aceea, vă rog, dacă se poate! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Eu... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, doamna Regalia dacă ar fi să... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Și ar fi trebuit să știm și noi acest lucru!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Ar fi trebuit să știm și noi acest lucru! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Exact! Domnule Păiuși, dacă puteți să-i 

răspundeți... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Și al doilea punct pe care... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mai avem o întrebare. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Numai un pic. Mai am un punct și după aceea... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rugăm, vă rugăm, doamna Regalia! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): ... o să-l rog pe domnul Păiuși să-mi răspundă. Și vreau 

să vă spun că în ședințele anterioare am ridicat problema Liceului Mircea cel Bătrân. În sensul că acea 

clădire, pentru acea clădire, Primăria plătește chirie. Vreau să vă spun că zilele trecute, o familie de 

executori judecătorești s-au adresat directorului școlii că doresc să facă măsurători, că doresc să facă 

fotografii cu clădirea, pentru că unitatea care este proprietara clădirii a intrat în insolvență și au o sentință 

judecătorească cu privire la această clădire. Eu vă întreb, directorul unității școlare a adresat o solicitare 

Primăriei Sectorului 1. Suntem azi, vineri. Nimeni nu ne spune nimic? Nimeni nu se duce în școală? 

Totuși ne putem trezi cu un ordin de evacuare. Acolo sunt 63 de clase, nu 13, nu 15. 63! Eu cred că pentru 

școli ar trebui totuși să facem un serviciu, un birou, un ceva cu trei-patru persoane, care să fie specializate 
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în domeniul școlii. Și trebuie să înțelegem că școala nu este o bibliotecă cu cărți sau un birou cu dosare. 

Școala este vie, sunt copii acolo, nu poți lăsa copiii oricum. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Și zău...Haideți să avem puțină grijă de de cele 79 de 

unități școlare din Sectorul 1. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Educația e foarte importantă pentru noi! Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este și cred că... Mulțumim frumos! 

Cred că până la urmă toate grupurile politice pot fi de acord că e nevoie de mai mulți oameni care să se 

ocupe de școlile din sector în cadrul aparatului sau într-o instituție separată, așa cum era. Dar e nevoie. 

Este evident acest lucru. Era evident și acum un an de zile. Din păcate, nu s-a făcut nimic pe tema aceasta. 

Domnule Păiuși, vă rog să îi răspundeți doamnei Regalia, dacă cunoașteți... 

Doamna Daniela Popa (online): Domnule președinte? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Da. Două lucruri aș dori, dacă se 

poate, să intervin: O dată la domnul Gheorghe și la doamna Regalia. La doamna Regalia. Stimată doamnă 

consilier, o să primiți o adresă oficială prin care se confirmă că stațiile de reîncărcare se vor monta exclusiv 

pe domeniul public. Ce vreau să înțelegem cu toții?... Acesta este viitorul, da? 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Da, știm! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Deci trebuie să avem în vedere 

acest lucru foarte important. Trebuie să ne adaptăm. Știu că sunt anumite nemulțumiri, dar aceste stații de 

încărcare trebuie să existe. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Da, bineînțeles, dar nu lângă școală! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Indiferent de voința... nu avem 

probleme cu școala. Deci nu intrăm în școală, că vă dați seama... Aveți dreptate, nu putem să punem o 

stație de încărcare în interiorul școlii. Dar ele vor fi și se vor monta pe domeniul public, în afara unităților 

de învățământ. Se are în vedere să nu ocupe locuri special amenajate de îmbarcare/debarcare a elevilor, 

căi de acces. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Ele există... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Deci se vor respecta toate aceste 

lucruri. Da, stațiile de reîncărcare se vor conecta la instalația electrică a unității de învățământ, este 

adevărat lucrul ăsta. Trebuie să cunoașteți lucrul ăsta. Dar reprezentanții unităților de învățământ vor 

trebui să permită accesul acestor persoane în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru a se 

identifica unde este tabloul electric, cum este instalat, ce forță are...Mă rog... Toate problemele tehnice. 

Doamna Daniela Popa (online): Domnule Păiuși? 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Acolo nu se poate, nu se vor instala, 

unde nu se poate. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Numai puțin, doamna Popa! 

Doamna Daniela Popa (online): Domnule Viceprimar...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Vă rog, doamnă! 

Doamna Daniela Popa (online): Cu tot respectul, nu aveți bugetată această linie bugetară că ați 

contractat, ați bugetat ceva ce ați contractat anul trecut. E un pic în afara legii. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Doamnă, dacă ar fi în afara legii, 

vă dați seama că... Și dacă este în afara legii, vom răspunde pentru lucrul ăsta. 

Doamna Daniela Popa (online): Bineînțeles că veți răspunde! Vă mulțumim! 

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

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Domnule Păiuși, eu sunt de acord cu dumneavoastră! 

Dar și dumneavoastră v-am trimis hârtia aceea pe care au primit-o unitățile de învățământ. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Da! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): În general, când cineva merge într-o școală, ar trebui să 

fie însoțit de cineva din aparatul Primăriei. De unde știu eu că acea hârtie nu-i făcătură? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Sunt adresele... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Nu... să știți că un obicei bun în cei șapte ani cât am fost 

inspector, a fost că din partea Primăriei, în momentul în care se făceau anumite studii, anumite proiecte, 

venea cineva din partea Primăriei și însoțea acele persoane. La fel ca la Mircea cel Bătrân, un domn și o 

doamnă, soț și soție, executori judecătorești, pe un laptop arată, asta e sentința, am venit să... Totuși, 

școala are o rigoare, acolo sunt copii, nu putem să dăm voie oricui să intre în școală. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este. Mulțumim frumos! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Mă scuzați! Mă scuzați! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Contractul pentru studiile de 

fezabilitate este semnat în decembrie 2021. Deci asta trebuie să cunoaștem cu toții. Domnule Președinte, 

mai am posibilitatea să intervin la alocuțiunea domnului Dinu Gheorghe? Câteva secunde, vă rog, dacă 

se poate!  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Domnule Păiuși, altă dată... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Problema... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Vă rog! 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Mă ascultați și pe mine? 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule Președinte, aveți 

obligația...Vă rog! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun! O recomandare... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Domnule Președinte, numai un pic și nu mai vorbesc! 

Vă rog frumos, Primăria, că aveți o poștă specială cu fiecare unitate de învățământ. În momentul în care 

dați drumul la asemenea acțiuni, vă rog frumos, transmiteți unităților școlare că în următoarea perioadă 

se va desfășura următoarea acțiune. Oamenii să știe. Eu vă învăț de bine!  

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos!  

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Mulțumesc! Nu mai vorbesc.  

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Am și eu un drept la replică! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! O să avem așa, domnul Oianu, 

domnul Podaru, domnul Tudose și aș recomanda să închidem pentru că nu avem... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule Președinte, vă rog să îmi 

permiteți și mie să iau cuvântul după... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Da. Sigur! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnul Păiuși...? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Domnul Păiuși anticipează că o să trebuiască să ceară dreptul la replică...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): După domnul... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: ...să aibă drept la replică după mine...În sfârșit... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Înțeleg! Problema e... Să știți că nu vă 

auzim foarte bine, domnule Păiuși, în sală. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Dar vă înțelegem, vă înțelegem! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Microfonul doamnei Regalia se aude bine, 

al dumneavoastră mai puțin. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Da. Încerc să fac eforturi să se audă 

bine. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Da, da. Domnule Oianu, vă rog! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Deci, în primul rând, eu aș vrea să vorbim așa la firul ierbii, concret 

despre aceste... cum să le numesc eu, aceste proiecte...? Nu aș vrea să fiu interpretat greșit, dar mie 

personal mi se par niște bazaconii, din toate punctele de vedere. Nu e nici primul proiect, nu o să fie nici 

ultimul, probabil. Dar vreau să vorbesc foarte specific, scurt de tot. De exemplu, în curtea Liceului 

”George Enescu” și în fața Liceului ”George Enescu”, dacă s-ar face această stație de încărcare pe 

domeniul public... Unde nu există niciun loc de parcare în fața curții Liceului ”George Enescu”, mașinile 
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care trebuie să încarce probabil că ar intra în curtea școlii pentru că nu au unde să se ducă. De aici ne dăm 

seama ce bazaconie poate fi un asemenea proiect. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Vă dați seama că e imposibil așa 

ceva, domnul Președinte! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: La fel la Liceul Tonitza, care este pe o alee în care toate locurile de 

parcare până la curtea liceului sunt luate de proprietarii din blocuri. Și nu se pot pune acolo stații de 

încărcare pentru că nu au unde să oprească mașinile. Ar trebui să intre tot în curtea școlii să încarce. Vă 

dați seama, oameni, civili, oameni din afara oricărei legături cu școala sau cu Primăria care pot veni și 

ziua și noaptea să vorbească cu paznicul să-i lase în curtea școlii, când vin copiii la școală, când pleacă 

copiii de la școală. Vă dați seama ce pericol? Vă dați seama ce lucru lipsit de orice sens și orice atenție 

către copii, către siguranța copiilor, către siguranța curții școlii. Este un lucru care va duce la abuzuri 

extraordinare de mașini, de oameni care și-au cumpărat ultimul răcnet de mașină electrică și care o să zică 

"Bă, e stație de încărcare, intru oricum aici și parchez și calc pe toată lumea și îmi fac eu aici treaba". Este 

un lucru lipsit de considerație, necalculat, negândit, fără compasiune, fără empatie, fără o atenție deosebită 

pentru copiii ăștia și pentru școli, care au atâtea lucruri de rezolvat, au atâtea lucruri de rezolvat. Toți banii 

ăștia se pot folosi la reparații, la... Mi-aduc aminte și acuma, în biroul directorului de la Tonitza am văzut 

un aer condiționat legat cu carton. Acolo se află grija pentru cadre didactice și pentru educație în Sectorul 

1. Avea aerul condiționat legat cu carton, iar dumneavoastră vă gândiți că faceți stații de încărcare 

electrică și ne vorbiți despre viitor. Așa ceva este inadmisibil! Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule Președinte? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, domnule Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule Oianu, vorbiți de drobul 

de sare, dumneavoastră. Vă rog frumos, încercați să nu mai fabulați! Reveniți cu picioarele pe pământ! 

Nu se intră în curțile școlilor. V-am repetat, vă repet, încă o dată. Noi vorbim de zonele de reședință, 

parcările de reședință. Nu facem referire la curțile școlilor. Iar acest proiect este în strictă corelare cu 

înregistrările la D.G.I.T.L. pentru mașinile electrice. Trebuie să fim în pas cu ceea ce se dorește de către 

cetățeni, că pentru ei suntem aici. Mulțumesc. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da. Domnule Oianu? 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Da, deci bineînțeles, domnule Păiuși, sigur că da. Este cuvântul 

dumneavoastră împotriva cuvântului meu. Sigur că da. Noi avem un document aici în care, în sfârșit,    l-

am văzut și pe care l-am citit, în care spuneți dumneavoastră și în continuare ne dați cuvântul că nu o să 

se întâmple, ca de atâtea ori... Stați să îl găsesc,că nu știu... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule Oianu, cum putem să 

punem stații de încărcare în interiorul școlii? Vă rog, nu mai fabulați cu proiectele astea. 
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Domnul Adrian-Viorel Oianu: Eu vă cred, domnule Păiuși, eu vă cred, dar uitați ce scrie... uitați ce scrie 

aici, parcă... "Prin prezenta, rugăm unitățile de învățământ să permită personalului desemnat accesul la 

spații tehnice în vederea identificării poziției tablourilor electrice." Înțelegeți că este în incinta școlii? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Corect! Nu! Identificării poziției 

tablourilor electrice. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Sigur că da. Sigur că da.  Încă o dată, domnule Păiuși, tocmai v-am spus. 

În fața școlilor, în marea lor majoritate, într-un oraș extraordinar de aglomerat de mașini, nu există locuri 

de parcare. Singurele locuri de parcare disponibile sunt în curtea școlii și acolo se va întâmpla un abuz. 

Iar dumneavoastră nu ați luat asta în considerare, încă o dată! Mulțumesc! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule Oianu, stațiile de 

reîncărcare se vor conecta la instalația electrică a unității de învățământ. Asta e, despre asta este vorba. 

De unde doriți să luăm curent? Evident că acest curent va fi plătit de către utilizatori. Închid subiectul. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Domnule Viceprimar Păiuși, eu mi-aș dori foarte mult, înainte să vreți 

dumneavoastră să luați curent, ar fi bine să veniți în fața Consiliului și să luați lumină de aici. Adică în 

sensul să vorbiți cu noi și să facem un proiect coerent care are sens și nu e o bazaconie inventată care va 

duce la un alt haos. Asta ar fi frumos, să discutați cu noi, consilierii, să aducem specialiști, să știm despre 

ce este vorba, să luăm în considerare toate problemele și după aia să facem un proiect. Așa ceva, pe 

genunchi, aruncat în față numai pentru că vreți dumneavoastră mă întrebați acuma "Dar de unde să luăm 

noi curent?" Asta-i întrebarea dumneavoastră? De unde să luați dumneavoastră curent? Asta mă întrebați? 

Glumiți? Credeți că ne jucăm aici? Suntem în curtea școlii? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): V-am dat explicațiile... foarte clar... 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Este foarte superficial și foarte simplist modul în care puneți problema 

și modul în care construiți proiecte. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să închidem! 

Domnul Adrian-Viorel Oianu:  Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Haideți să mergem mai departe! Domnul 

Podaru, domnul Tudose, domnul Gheorghe? 

Domnul Dan-Niculae Podaru: Da. Același lucru ca și colegul meu...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Și eu vă rog, domnule Președinte, 

la sfârșit. 

Domnul Dan-Niculae Podaru: ...același lucru ca și colegul meu. Este inadmisibil.. Unu:. Să primim 

semnale de la directorii școlilor că în cadrul acestor școli urmează să se construiască, în incintă, lângă 

incintă, cu curentul... altfel nu s-ar fi cerut accesul în școli. Este evident, e iarăși, din nou o mistificare, a 

700 de stații și acest proiect nici măcar să nu fi fost discutat sau adus la cunoștința consilierilor. Deci este 

inadmisibil acest lucru. Ăsta este unu la mână. Doi la mână. Discutând cu colegul meu Dinu, președintele 

Comisiei de buget-finanțe, am înțeles că anumite servicii în continuare sunt subfinanțate și bugetul este 
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debalansat din nou și în acest an. Am înțeles anul trecut că doamna Primar nu are experiență din punct de 

vedere administrativ și managerial într-o instituție ca Primăria. Poate are doar experiență la nivelul 

instituțiilor private, cine știe? Însă în acest an aceste lucruri nu mai sunt posibile. Dacă anul trecut am fost 

induși în eroare și au fost lucruri pe care nu le-am înțeles și nu am fost informați... Directorii din aparatul 

de specialitate putând chiar fi acuzați că au ascuns într-o manieră tendențioasă lucruri față de consilieri, 

situație care este penală... În acest an, cu siguranță, consilierii PNL care s-au aplecat cu seriozitate și care 

își doresc doar să respecte cetățenii și să lucreze pentru ei... Niciunul, în afară de colega noastră, de altfel 

tânără și de o foarte mare perspectivă, Ramona Porumb, nu am fost consilieri. Am venit cu toată 

deschiderea, cu toată prietenia, cu toată încrederea. Nu vom putea să votăm un asemenea buget debalansat 

care propune sume exorbitante îndreptate către un ADP care este în acest moment pe cale să dispară. Deci 

au murit 61.000 de flori în serele ADP. Există o groapă de gunoi ilegală pe Odăi, în sediul ADP, există o 

serie de materiale care au dispărut, oamenii au fost dați afară. Totul este destructurat. Vă rog foarte mult 

să creați un buget destinat oamenilor și nevoilor oamenilor din Sectorul 1. Ni se propune să cumpărăm 

case de patrimoniu aflate în litigiu și în paralel cu colegii mei din Comisia de cultură, am ajuns în consens, 

chiar dacă facem parte din partide diferite, PMP, PSD și USR, că este nevoie să cumpărăm sedii și spații 

destinate școlilor și grădinițelor, care în acest moment, pentru aceste spații, se plătesc chirii exorbitante. 

Primăria Sectorului 1 are nevoie pentru a deservi cetățenii și nevoile copiilor din Sectorul 1, de clădiri în 

proprietate, pe care să le poată moderniza, pe care să le poată retehnologiza. Vă rog foarte mult să ne 

respectăm și să trecem să încercăm să facem politică într-o altă manieră, mult mai profesionistă, modernă. 

Să luăm totul de la zero. Dacă nu vom putea să facem acest lucru, și acest an va fi un eșec și o dramă 

pentru cetățenii din Sectorul 1. Însă poate că în cel de-al doisprezecelea ceas, doamna Primar se va trezi 

și va înțelege că trebuie să facă proiecte. Anul trecut nu a fost realizat pentru cetățenii Sectorului 1 nici 

măcar un proiect și conform celor descoperite și de Curtea de Conturi, au fost sume de 87 sau 90 de 

milioane de lei care nu s-au regăsit în contabilitate. Adică lucruri neacceptabile într-o instituție atât de 

importantă ca Primăria Sectorului 1. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim? Domnul Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. Domnule Președinte, o să încep a mă referi la o afirmație a 

dumneavoastră, ca unul dintre consilierii prezenți și în mandatul trecut, și doresc să fac această precizare. 

"Primarul invizibil", așa cum ați nominalizat dumneavoastră din mandatul trecut, a dus pentru cetățeni un 

proces de patru ani de zile, finalizat cu o hotărâre de instanță de anulare a autorizației integrate de mediu 

15/2018 privitoare la activitatea gropii de gunoi din nord-vestul Capitalei. Ar fi bine ca actualul "primar 

invizibil" să nu își confirme mandatul cu realizarea unei noi gropi de gunoi în Sectorul 1. "Primarul 

invizibil" a reușit să gestioneze, și mă refer la cel din mandatul trecut, cel mai greu an al pandemiei, 

ajutând cetățenii din Sectorul 1, protejându-i, asigurându-le un climat de viață în primul rând curat. 

Actualul Primar bifează la capitolul realizări, amenzi pe bandă rulantă de la Garda Națională de Mediu, 

unele plătite iresponsabil, fără a gestiona corect banii din bugetul Sectorului 1, pierzând doar la plata 

ultimei amenzi de anul trecut, date de Garda Națională de Mediu în vară, 120.000 de lei, suplimentari, 

nerecuperabili și imputabili direct doamnei Primar. Între altele, nu vorbesc de ridicările, de depozite de 

gunoi, care se făceau în mandatul trecut, acolo unde am ridicat, Munteniei cu Subcetate, m-am ocupat 

personal, versus ceea ce se întâmplă de exemplu în momentul ăsta, ce a constatat Garda de Mediu pe 
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Drumul Carierei. Întreb și de data aceasta mă adresez domnului Viceprimar Păiuși. Îl întreb pe domnul 

Viceprimar Păiuși în mod oficial, doamna Primar Clotilde-Marie-Brigitte Armand, se află în concediu în 

timp ce convoacă această ședință extraordinară, ineficientă? Și ultima adresare este către domnul Oianu. 

V-ați referit la acel proiect de care am și eu cunoștință cu cele 700 de stații de încărcare. O vorbă clasică 

spune "follow the money". Urmăriți întâi cine va face studiul de fezabilitate, proiectarea și restul 

documentelor pentru cele 700 de stații de încărcare. Până la realizarea unei asemenea investiții este cale-

lungă și bani mulți de tocat de către cine trebuie. Trebuie făcută cadastrare, intabulare, deci sunt bani de 

tocat din bugetul Sectorului 1 cu proiecte care probabil nu se vor realiza niciodată. Este necesar și modern 

să avem asemenea stații de încărcare, dar în mod cert nu în curțile grădinițelor și în curțile școlilor. Noi 

căutăm să cumpărăm curți pentru școli, întrucât copiii noștri în urma retrocedărilor făcute de-a lungul 

anilor și-au pierdut sălile de sport, și-au pierdut curțile. Nu o să ajungem să bifăm cedarea nici măcar a 

unui metru patrat și nu vorbim de un metru patrat pentru o stație de încărcare, e necesar mult mai mult, 

din curtea școlilor în care să aibă acces evident, așa cum ați spus, persoane străine care să încarce și toată 

nebunia asta. Iar amplasarea pe domeniul public, așa cum susținea domnul Viceprimar, este o problemă 

care ține de Capitală. Domeniul public nu este în administrația noastră. Pentru că vorbim totuși de arterele 

principale, vorbim de zone în care școlile noastre... Sigur putem să extrapolăm și să spunem că o școală 

mică...Vă rog! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Vorbim de parcări de reședință. 

Domnule Tudose, o lungim! Domnule președinte, permiteți-mi să intervin că deja... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Vă rog! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): În primul rând, doamna Primar nu 

este în concediu. În al doilea rând, aceste stații de încărcare sunt prin programul AFM și PNRR. Noi nu 

plătim nimic, domnule consilier. În al treilea rând, trebuie să aveți grijă legat de invizibilitatea actualului 

primar și de vizibilitatea fostului primar. Mai avem un pic și o să fie hotărârile definitive pentru furturile 

certe care au fost făcute în mandatul domnului primar Tudorache. Da? Deci vă rog frumos, nu încercați 

să ne dați lecții aici! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu. Aici era o discuție de realizări, domnule Păiuși. Aici e o discuție 

pe care independent de toate... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Discuția  de  realizări,  v-am spus-

o... Deci, încă o dată, programul parcări... domnule Tudose, programul de care facem vorbire... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online):  Legat de mașinile electrice, da? 

De către stațiile de încărcare... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, da, da. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Da? Este plătit prin programul 

AFM și PNNR. Ca să ne înțelegem foarte clar. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Da, e în regulă. Nu asta e... 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domeniul public! Noi vorbim aici 

de parcări, vorbim de parcări de reședință. Nu, nu inventăm noi roata acuma. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Nu. Domnule Viceprimar, probabil, cred că nu am fost suficient de... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Dar asta este hotărârea 

dumneavoastră. Dacă așa vedeți proiectul... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose:  Nu! Cred că nu am fost suficient de clar. Am... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Dacă așa vedeți proiectul și 

programul, este strict treaba dumneavoastră. 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule Viceprimar, cred că nu am fost suficient de clar. Am același 

document la care s-a referit și colegul meu Oianu și la care... în momentul în care directorilor din unitățile 

de învățământ li se cere să li se permită accesul unei firme private care să constate de unde face alimentare, 

credeți-ne că sunt lucruri care cred că înainte să se ia aceste decizii și aceste comunicări, cred că era o 

chestie de minim bun-simț, să se aducă la cunoștința... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Am înțeles îngrijorarea 

dumneavoastră. Sunt de acord cu ea. Domnule consilier, am înțeles îngrijorarea... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Deci, ascultați-mă... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Am înțeles îngrijorarea 

dumneavoastră. Suntem de acord! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Eu nu v-am întrerupt! Nu v-am întrerupt! Nu v-am întrerupt. Nu. 

Domnule Păiuși, domnule Păiuși nu v-am întrerupt, tocmai ca să ne putem auzi, reciproc convenabil, 

pentru că și așa se aude foarte greu. Problema, din punctul meu de vedere, este și susțin acest punct... ceea 

ce a spus colegul meu anterior, că orice proiect de asemenea anvergură și de asemenea natură, trebuie 

adus inițial la cunoștința Consiliului. Nu spun că ar trebui, poate exista și o consultare publică, dacă 

cetățenii își doresc ca la unitățile de învățământ să existe o distracție de genul ăsta sau nu. Poate că da, 

poate că nu. Nu știu câte mașini electrice au elevii care nu au drept să conducă. Câte mașini electrice au 

profesorii care au și așa niște salarii destul de mici și slab remunerate. Nu știu câte mașini electrice are 

personalul administrativ al școlilor. Într-adevăr, ceea ce a sesizat colegul meu... Sunt pentru varianta 

ecologică, sunt pentru mașinile electrice, dar haideți să găsim soluții responsabile. Stația de aici din fața 

Primăriei, dacă o monitorizați, o să vedeți foarte clar că este o stație folosită de foarte multe mașini 

electrice de valoare mare. Nu vreau să spun mai mult decât atât. Sunt oameni care nu... poate nu își permit 

să-și încarce mașina la ei acasă, să-și realizeze o încărcare. Asta e! Și-au permis doar să își ia o Tesla. 

Asta e! Iar legat de realizările din mandatul trecut, mai ales că ați fost consilier în mandatul trecut, așa 

cum a fost și doamna Primar... E bine de știut și de subliniat că am avut în cadrul mandatului trecut niște 

puncte care, indiferent cât s-a dorit să fie contestate, cetățenii le-au simțit altfel și ni le-au transmis altfel. 

Curățenia la nivelul sectorului, faptul că în momentul în care s-a creat acea situație de pandemie la 

începutul anului 2020 și ni s-a aruncat tot ce se întâmpla în brațe, pentru că noi a trebuit să cazăm, să 

gestionăm toată situația și am gestionat-o cât s-a putut de corect. Ați fost și dumneavoastră în control, am 
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fost și eu în control, în activitatea și a Administrației Domeniului Public și a Poliției Locale. S-au făcut 

eforturi. Haideți să nu bagatelizăm.! Ne  uităm   acum   ce   se   întâmplă   la  ADP și avem într-adevăr 

probleme foarte grave, inclusiv de la faptul că, din ce am văzut personal la Odăi și în Drumul Carierei, 

chiar sunt două probleme extrem de delicate. Așteptăm astăzi... Apropos, astăzi a confirmat Garda 

Națională de Mediu că vor da public rezultatul sancțiunilor și controlului întreprins la ADP. Fac, pe 

această cale, solicitarea ca în momentul în care vă vine procesul-verbal de... sau nota de constatare de la 

Garda Națională de Mediu sau Garda de Mediu București, însoțită sau nu de sancțiune, să o faceți publică. 

Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Gheorghe și doamna 

Porumb? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Da. Aș vrea să zic și eu de aceste stații de încărcat. Desigur că sectorul 

are nevoie de stații de încărcat. Nici nu vreau să comentez decizia de a pune în curtea școlilor, în primul 

rând... Nu, nu are niciun sens... Este un nonsens și o greșeală de logică dacă într-adevăr acesta este planul. 

Am văzut această informare. Domnul Păiuși, e clar că acolo se dorește să fie pus sau cel puțin așa scrie 

în informare. Poate au greșit în informare modul în care au comunicat. Dar ce vreau să vă spun eu este că 

avem deja o soluție, mult mai rapidă. Este un proiect PNL, pe care doamna Primar îl ține la sertar, de a 

pune stații în parteneriat cu o companie de energie, cu Enel. De patru luni nu avem semnat acest proiect. 

Deci ce să înțelegem? Că se pot face anumite proiecte fantasmagorice din nou, 700 de stații în curtea 

școlilor. Adică e incredibil ce auzim! Dar nu putem pune 20 de stații sau câte or fi, măcar un proiect-pilot, 

ca să începem să rulăm. Și nu pe banii Primăriei! Repetăm, nu pe banii Primăriei! Este de noaptea minții! 

Haideți să ne apucăm să facem pas cu pas lucrurile, cum trebuie și nu așa. Poate aude și doamna Primar 

sau domnul Păiuși..  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnul Președinte, pot să intervin? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: ...dacă încă o reprezentați, poate îi spuneți și dumneavoastră doamnei 

Primar de acest aspect. Poate a uitat cumva de acel proiect sau l-a pierdut, e prăfuit prin birou...Poate îl 

găsește astăzi! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Doamna Porumb? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Cred că ar trebui să ne apropiem de final cu 

discuțiile. Dar tot am auzit această discuție pe tema proiectului cu privire la cele 700 de stații. Haideți să 

fim... să ne înțelegem de la început! Nicio lucrare nu se va începe în școlile din Sectorul 1 până în 

momentul în care nu va exista un vot al Consiliului Local cu privire la indicatori tehnico-economici, 

studiul de fezabilitate legat de aceste stații. Faptul că deja începem să mergem, să mergeți în școli, 

neținând cont de faptul că până în prezent Consiliul Local nu a aprobat niciun proiect cu privire la stațiile 

de încărcare, nu știm de ce sunt 700, și nu 200, și nu 300 și în urma cărei analize a rezultat că avem nevoie 

de 700 și unde exact vor fi montate și așa mai departe, orice lucrare care se dorește a fi inițiată, cred că în 

momentul acesta este pur și simplu egală cu zero. Discutăm despre ceva ce Consiliul Local nu a aprobat. 

Haideți să nu mai sărim etape, cum facem și cu proiectul din Aviației, cu panourile fotovoltaice, pentru 

că nici acolo Consiliul Local nu a aprobat niciun proiect. Nu afirm faptul că proiectele nu sunt bune. Nu 
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despre asta discut. Dacă se pune chiar în discuție ca aceste stații să fie în curtea școlilor, din punctul 

grupului PNL, să nu vă așteptați vreodată să existe un vot pentru așa ceva! În ceea ce privește panourile 

fotovoltaice, acolo e altă discuție, dar haideți să facem totul ținând cont de etapele legale. Nu le transmiteți 

cetățenilor din sector că deja au fost alese... că asociațiile unde vor fi montate...că deja știți ce criterii ați 

stabilit când întreaga procedură este strict votată de Consiliul Local. Haideți să facem totul cum trebuie!  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnul Președinte, pot să 

răspund? 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Sunt proiecte bune pentru cetățeni, de acord, 

dar nu, nu doar pentru veșnicele like-uri pe Facebook, iar aici în Consiliul Local nimeni nu a venit cu 

niciun proiect. Deci, în momentul ăsta sunt ambele egale cu zero. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință : Mulțumim! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule președinte? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Vă rog, domnule Păiuși! După aceea, 

domnul Tudose, domnul Gheorghe. Haideți...eu zic că putem să și închidem. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Doamna Viceprimar, vă informez 

că studiul de fezabilitate a fost aprobat anul trecut de către Consiliu. Deci vă informez... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Este Anexă la bugetul de anul 

trecut. Deci aveți cunoștință de acest proiect! Vă rog frumos să îl verificați. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: La care dintre proiecte vă referiți?  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Deci, Consiliul Local a aprobat 

studiul de fezabilitate. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Domnule Viceprimar, la care dintre proiecte 

vă referiți? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Stații de încărcare. Stațiile de 

încărcare. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Stațiile de încărcare? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Da! Consiliul Local a aprobat anul 

trecut studiul de fezabilitate 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: O să-l verificăm! Eu nu îmi amintesc de acest 

lucru!? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Studiul de fezabilitate determină 

câte stații se pun și unde..... 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Nu îmi amintesc de acest lucru, dar verificăm.  
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Doamna Viceprimar, Consiliul 

Local... 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Ar fi fost un subiect mult prea important ca 

să-l ratez și nici unul dintre consilierii locali să nu-și aducă aminte. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Ați fost invitată de către 

Administratorul Public în consultare...în vederea consultării asupra acestui proiect. Mi s-a comunicat 

lucrul ăsta. Vă rog frumos, toate aceste lucruri. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Am discutat cu domnul Administrator acum 

o zi despre acest proiect. Anul trecut, nu. Păi, și mi-a spus urmează să vină. Nu că a fost!? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Deci ați aprobat inclusiv demararea 

studiului. Deci am rugămintea, noi nu vorbim de stații de încărcare în curțile școlii. Vreau să lămurim clar 

acest lucru. Noi vorbim de alimentare! E cu totul și cu totul altceva. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Bun. Atunci am și eu o întrebare. Dacă 

facem alimentarea de la școală, cine o plătește? Plătește școala pentru curentul folosit de oamenii de pe 

stradă? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): În niciun caz. Domnule Președinte, 

chiar am specificat lucrul ăsta la începutul intervenției mele. Consumul este plătit de utilizator, adică de 

cel care încarcă mașina, evident. Nu există dubiu asupra acestui lucru. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, domnule Păiuși... domnule Păiuși, 

domnul Viceprimar, ne scuzați, dar să știți că ne chinuim să vă înțelegem, din păcate. E o discuție 

importantă, cred eu, de purtat probabil și data viitoare... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Absolut. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: E o discuție importantă și e foarte ciudat că 

noi suntem toți aici în derivă și nu știm despre ce e vorba... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, da...exact. 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1:  Și pe de altă parte, ne spuneți că am și votat. 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Dar în studiul de fezabilitate nu cred că s-a pronunțat 

cuvântul "unitate școlară". 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Stimată doamnă consilier, este 

foarte clar ce este în studiul de fezabilitate aprobat de către Consiliul Local. Este foarte clar. Se determină 

câte stații sunt... 

Doamna Ruxandra-Eugenia Regalia (online): Da. Eu știu ce spuneți, dar nu s-a vorbit de "unitate 

școlară". 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da. Ok. Bun! Ne place... 



23 
 

Doamna Daniela Popa (online): Haideți să luăm act de ce-a zis domnul Viceprimar Păiuși. Oricum acest 

program trebuia separat, trebuia trecut separat și înțeleg că acum se face acest studiu de fezabilitate. Mă 

iertați că am intervenit fără să cer cuvântul. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da. Ok. Pe această temă și eu am discutat 

cu domnul Administrator Public, legat de proiectul panouri fotovoltaice din Aviației. Eu i-am adresat o 

întrebare doamnei Primar și aparatului de specialitate, drept urmare și dânsului, acum mai bine de două 

luni, dacă nu mă înșel. Nu am primit încă niciun răspuns pe această temă. Dânsul m-a asigurat că din a 

doua zi de când a primit, l-a scris, ceea ce înseamnă că acel răspuns este în biroul Primarului și dânsa nu 

dorește să mi-l dea. Nu înțeleg de ce! Probabil pentru că am arătat public înainte de a se duce pe Facebook 

că acel proiect încă nu există. Așa cum a spus foarte bine și doamna Viceprimar, proiectul nu există încă 

astăzi. Consultarea aceea publică pe care au făcut-o cu cei din Aviației, de asemenea, nu are nicio bază 

legală. Deci, nu înseamnă... și-i anunț din păcate pe acei oameni care s-au înscris, acele blocuri înscrise 

acolo, că nu există o bază legală prin care s-a făcut acea înscriere. Din păcate, va trebui refăcută o 

dezbatere publică pe proiect. Va trebui ca Consiliul Local să aprobe normele prin care se selectează 

blocurile, nu doar că s-a înscris cineva. Trebuie să demonstreze foarte clar că au cu adevărat nevoie, 

înainte de alte blocuri din zonă, de apă caldă și căldură mai repede. Deci niște experți tehnici trebuie să 

ne ajute cu aceste lucruri. Iar alergatul pe Facebook după like-uri, care este meseria principală a Primarului 

acesta invizibil, doamna Clotilde Armand, nu ne ajută cu absolut nimic. Și nu ajută pe nimeni. Doamna 

Porumb, vă rog! 

Doamna Ramona Porumb – Viceprimar al Sectorului 1: Ca să nu mai mergem aici în derivă... Pentru 

că eu mă uit la fețele tuturor și toți ne uităm unii la alții și ne gândim "Unde, Doamne iartă-mă, am votat 

așa ceva?!" Cel mai simplu...dacă există un număr de hotărâre de consiliu și noi toți cei prezenți în sală 

suntem în secunda asta pur și simplu cu memoria la pământ, să ne ziceți. Dar nu cred! Deci un asemenea 

subiect cu siguranță nu ar fi ratat atenția noastră, cum nu s-a întâmplat niciodată în acești ani. Și mai 

departe... Haideți să terminăm! Dacă am terminat, domnule Tudose, pentru că nu, nu există așa ceva. Deci 

nu îmi amintesc acest lucru. Cetățenii... Încă o dată... Se discută cu ei despre proiecte care nu au luat votul 

Consiliului Local. Sunt proiecte, unele într-adevăr, proiecte bune, dar săriți... sărim etape legale. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnule Tudose! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: În dulcele stil cu care v-am obișnuit ca întotdeauna când fac o 

afirmație, o fac cu documente și cu dovezi...Doresc să mi se pună la dispoziție contractul semnat pe 29 

decembrie, fără să existe buget. Cine suportă plata acestui contract dat prin atribuire directă firmei care 

face acest studiu de fezabilitate prin școli? Iar, și cu asta închid, cer domnului Viceprimar care tocmai a 

făcut niște afirmații legate de Direcția Națională Anticorupție, de, mă rog, toate poveștile astea, ca toate 

aceste acuze pe care domnul Păiuși le-a făcut... la aceste acuze vreau să știu dacă s-a început urmărirea 

penală? Există un dosar? Există ceva? Sau sunt iarași doar petarde de Facebook? Pentru că dacă există 

ceva, doresc să le facă publice și să așteptăm rezultatul cercetărilor și deciziilor celor în măsură să facă 

acest lucru. Dacă nu, ne rezervăm dreptul de a-l acționa în instanță pentru aceste afirmații. Vă mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Domnul Gheorghe? 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Păi, pot să intervin aici direct dacă 

se poate și îmi permiteți, domnule Președinte! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Propun închiderea ședinței. Eu mă mut în online. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Gheorghe! Domnule 

Păiuși, vă rog, drept la replică! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Păi, eu dacă dau doar o simplă 

căutare pe Internet spune: "Daniel Tudorache, fost primar Sector 1, la D.N.A. controlul judiciar prelungit 

în dosarul diamantelor. Procurorii D.N.A. au luat măsura prelungirii controlului judiciar în dosarul 

diamantelor în care este implicat Daniel Tudorache, fostul primar de la Sectorul 1". De unde credeți că 

am informațiile? Din presă. "D.N.A prelungește controlul judiciar pentru Daniel Tudorache, fostul primar 

al Sectorului 1". Ce vreți să vă spun mai mult de atât? De unde credeți că am informațiile astea? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Drept la replică, drept la replică, domnule Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Vă rog! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Vreau să îmi comentați... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): "Bijuterii de 2 milioane de lei 

confiscate de la Daniel Tudorache în decembrie 2021". 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Dovezile prezentate de toate televiziunile înainte de alegeri prin care 

doamna Primar este acuzată de uciderea unui om în activitatea privată pe care a avut-o. Deci atâta timp 

cât există fapte personale ale oricăruia dintre aceste persoane de care răspund strict și personal, haideți să 

nu le amestecăm cu activitatea de administrație locală. Nu mă interesează.... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Eu nu le amestec cu nimic, domnule 

consilier, dar vă citez... vă citez... doar vă citez... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Eu v-am ascultat... V-am ascultat.. Am rugămintea.... v-am ascultat.. 

Am rugămintea să mă ascultați. Atâta timp cât nu am ridicat și am avut bunul simț  să nu ridic această 

problemă până acum în acest mandat... M-am săturat de imputarea... ce diamante și-a luat Tudorache. Nu 

este treaba noastră, a consilierilor. Nu este treaba noastră, a administrației. Dacă se va dovedi, va plăti! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Ba este, este!  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Până una-alta, doamna Primar ... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Este pentru că banii de aici sunt... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: ...când a ucis un om, a fost retrasă în Franța. Și s-a întors frumos pe 

mandat de primar. Vă mulțumesc! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule consilier, eu vă citesc ce 

spune aici Agerpres, în care spune foarte clar de unde sunt acești bani... 602 mii lei reprezintă... Uitați... 

"Procurorii mai spun că în perioada de referință 2008-2018, Daniel Tudorache ar fi realizat venituri 
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ilicite în total de 600 de mii de lei". Și aici spune foarte clar... Și mai spune de 2.900.000,  de 300.000, de 

900.000... Deci... 

Doamna Daniela Popa (online): Domnule Păiuși, responsabilitatea este întotdeauna personală. Faceți 

niște afirmații... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Păi eu nu fac afirmații, eu citez.  

Doamna Daniela Popa (online): De tot râsul... de tot râsul, faceți... Mai bine vă abțineți! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Citez, doamnă... doamna consilier, 

ascultați-mă puțin. Nu fac decât să citez! Nu am alte informații, decât cele din presă. De unde să scot alte 

informații? 

Doamna Daniela Popa (online): Dar ce nevoie avem noi să ne citiți dumneavoastră din presă!?  

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule, domnule Viceprimar ? 

Doamna Daniela Popa (online): Sunteți viceprimar al Sectorului 1, aveți reponsabilități. Lăsați presa! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Păi, dacă dumneavoastră... Sunt 

viceprimar al Sectorului 1, evident, dar... 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnule Viceprimar, a trecut un an și jumate...  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule consilier, dumneavoastră 

ce doriți să ascundeți? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Domnul Viceprimar, a trecut un an și jumătate, când printr-o posibilă 

fraudă, că încă nu este certificată, v-ați instalat, USR-ul, în această Primărie. Problema din punctul meu 

de vedere, fără să fac o acuză, este..... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Ce vreți să spuneți "dintr-o posibilă 

fraudă"? 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Înainte să vă preocupați de fantoma fostului primar și de ceea ce a 

făcut actualul primar... 

Doamna Daniela Popa (online): Ce spune presa, domnule Păiuși! 

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Spuneți-mi ce a făcut actualul primar? Vă mulțumesc! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Și ce spune presa, doamna 

consilier? 

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

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Ce spune presa, doamna consilier? 

Ce spune presa? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Și domnul Oianu... și domnul Ozata. Eu 

zic că ar trebui să ne luăm o licență de televiziune, sincer. Am fi probabil mult mai buni decât... 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule Președinte, doar o scurtă 

intervenție legată de... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: ...multe din mass-media. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule Președinte, vă rog să îmi 

permiteți... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da, domnule Păiuși! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Domnule Președinte, o scurtă 

intervenție legată de Comisia de buget. Astăzi domnul președinte Dinu Gheorghe a convocat-o la ora 14 

și 8 minute, cred. Noi avem nevoie de această Comisie de buget, de convocare cel puțin o zi înainte. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa e! 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Rugăminte mare, vă rog, că aveți 

atribuții în acest sens. Nu putem dezbate proiectul de buget... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: E un pic cam dificil să facă o convocare 

cu o zi înainte când ședința întreagă este convocată cu câteva ore înainte, adică seara din ziua de dinainte. 

Nu știu..cum, cum vreți să se întâmple asta? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): De acord... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință:  Să se întoarcă în timp domnul Dinu 

Gheorghe sau cum? 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Nu, nu, nu. La ședințele... La 

convocarea ședințelor ordinare, extraordinare, președintele comisiei are obligația de a convoca Comisia 

de buget sau orice altă comisie... Despre asta vorbim. Deci noi nu avem cum să dezbatem proiectul de 

buget dacă nu avem acest aviz. Știți foarte bine lucrul ăsta... Bănuiesc că l-ați discutat cu colegii 

dumneavoastră. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Așa este! Nu avem cum să dezbatem 

proiectul de buget dacă nu avem acest aviz. Ar fi bine ca Primarul să se intereseze de aceste lucruri.  

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Bun... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Să fie prezentă la ședințele Comisiei 

atunci când a fost invitată, din timp... A fost invitată și în ședința de Consiliu și în aceeași zi. Din păcate, 

Primarul nu s-a dus acolo. Deci probabil că Primarul nu are niciun interes să-și treacă acest buget. Vrea 

să mai facă niște like-uri pe Facebook. 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Dar aparatul de specialitate a fost? 

A dat explicații? Domnule Președinte, aparatul de specialitate a fost, a dat explicații? 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: La ce ședință să fie? Doamna Primar nu a 

fost la nicio ședință, să știți. Ok! Domnul Gheorghe, drept la replică! 
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Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Nu. Nu... Domnule Președinte!? 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: Domnule Păiuși, dacă pot să dau și eu un drept la replică! Cu tot 

respectul pe care vi-l port... 

Domnul Oliver-Leon Păiuși – Viceprimar al Sectorului 1 (online): Vă rog! 

Domnul Dinu-Nicolae Gheorghe: V-am sugerat, încă de la prima ședință în care v-am expus motivele 

pentru care eu nu sunt de acord sau nu pot să-mi exprim votul pozitiv sau negativ, mă rog, în vederea 

trecerii bugetului de comisie, v-am recomandat să scrieți la o autoritate superioară, adică la Prefectură, în 

care să întrebați dacă, având în vedere că eu am adus argumente pentru care nu pot încă să analizez și să 

îmi dau acordul sau să refuz trecerea bugetului, din punctul meu de vedere... Și să întrebați, de asemenea, 

dacă doamna Primar are dreptul să țină blocate proiecte mai mult de 30 de zile. V-am promis că odată ce 

avem acest răspuns, eu mă voi supune oricărei decizii a Prefecturii. Nu înțeleg, de ce mai discutăm? Adică 

suntem colegi. V-am dat o soluție care este legală și acoperitoare, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru 

mine, cât și pentru doamna Primar. Poate are dreptate să nu semneze proiecte la 30 de zile. Haideți să 

facem asta. Deci eu v-am expus și acuma motivele pentru care eu cred că bugetul are probleme. Eu nu 

pot din nou să trăiesc cu conștiința încărcată că Primăria are riscul de a intra în incapacitate de plată. Dacă 

dumneavoastră puteți, vă felicit!  Înseamnă că sunteți mai puternic decât noi. Mai mult nu am de ce să 

intru cu dumneavoastră în conflict. Este proiectul susținut de doamna Primar, nu de dumneavoastră. Și ar 

trebui să vină să ne convingă că poate fi trecut. Da. Mulțumesc! O zi bună vă urez! 

Doamna Daniela Popa (online): Domnule Dinu, e clar că doamna Primar nu este în sală. E clar că nu 

sunt responsabili și haideți să vă citesc și eu așa de pe net. "Dosar penal pentru primărița USR Plus, 

Clotilde Armand pentru evaziune fiscală". Vreți să vă mai citesc? "Știri de ultimă oră, povestea neștiută 

a exploziei ucigașe de la Distrigaz". "Dosar penal după acuzațiile de fraudare a votului". Deci haideți... 

Dacă vreți, citim presa în ședința de consiliu, dar e absurd ce facem aici. Doamna Primar nu este în sală! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim! Domnul Nicolaescu? 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Da. Mulțumesc! Referitor la convocarea pentru ziua de astăzi, 11 

februarie, conform legii, proiectele de buget ale autorităților publice locale se aprobă în maxim 45 de zile 

de la publicarea în Monitorul Oficial a bugetului de stat. Bugetul de stat a fost votat de Parlament și 

publicat în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii decembrie. Astăzi se împlinesc 45 de zile, astăzi, 11 

februarie. Discuția despre buget... nu avem astăzi, pentru că nu există aceste avize de la comisiile de 

specialitate. Comisiile de specialitate sunt independente față de primar. Comisia juridică nu a fost 

convocată deloc în ultimele șapte zile. Comisia de buget înțeleg că a fost astăzi convocată, cum a spus și 

colegul meu, Oliver Păiuși, la ora 14.08...la ora 12.08. Referitor la proiectul de buget inițial, primarul, 

alături de grupul USR-PLUS, a depus niște amendamente...grupul... la proiectul de buget. Grupul PSD a 

propus și el foarte multe amendamente. Le-am primit pe mail toți consilierii. Cred că este un lucru foarte 

normal, foarte sănătos și legal. Așteptăm amendamentele PNL. Sunt sigur că ne vom pune la masă, vom 

discuta, cum este normal, acest proiect de buget. Întâi să vedem amendamentele PNL. Referitor la stațiile 

de încărcare... 
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Domnul Adrian-Viorel Oianu: Hai să mergem la masă să vorbim... hai că mi-e foame..hai să mergem 

să discutăm la masă! 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: ...referitor la stațiile de încărcare, am primit... M-am interesat și 

am înțeles că stațiile vor fi puse în afara unităților de învățământ. Deci nici nu se pune problema că vor fi 

în interiorul școlilor. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Domeniul public aparține Primăriei Capitalei. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Ok. Mai aveți alt punct? 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Vă asigur că vor fi puse în afara unităților de învățământ. 

Domnul Adrian-Viorel Oianu: Prostii, prostii, vorbim prostii... 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Domnule Oianu, vă rog frumos! Domnule 

Nicolescu mai aveți alt, alt punct sau...? 

Domnul Andrei-Cristian Nicolaescu: Nu. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumesc și eu! Aș vrea să vă răspund 

și din partea grupului PNL. Din ce ați citit, bineînțeles, mai urmează un articol în acel punct. Bugetul, 

dacă nu se votează în aceste 45 de zile, se merge cu 1/12 din bugetul anului trecut. Deci, bineînțeles că 

sunt în continuare bani. Problema discutatului, statului la masă, pe amendamente, din grupul PNL, din 

grupul PSD, din grupul USR, din grupul PMP, este foarte bună. Eu sunt de acord cu ea. Ar fi fost 

extraordinar dacă începeam de acum 45 de zile. Și bineînțeles că Primarul care vine și inițiază proiectul 

de buget, era bine să fie prezent la acele discuții, să răspundă la întrebări, nu doar să ne dea o pagină scrisă 

în care nu exista niciun fel de dată tehnică ...adică din buget... date din buget, la întrebările legitime ale 

consilierilor și ale Comisiei de buget. Doamna Sorete-Arbore! 

Doamna Otilia Sorete-Arbore: Nu vă supărați, eu aș vrea să cer închiderea ședinței și sunt sigură că 

vom primi clarificările necesare de la direcțiile de specialitate în legătură cu stațiile de reîncărcare, cum a 

spus și colegul meu. Mulțumesc! 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos! Domnule Ozata? 

Doamna Daniela Popa (online): Domnule Președinte, vă rog, vă rog mult, să ne prezinte contractul 

pentru studiul de fezabilitate. 

Domnul Alev-Burhan Ozata: Mă scuzați, sunt răgușit, de aia se aude doamna Popa. Da... Nu.. Voiam 

să spun că se deviază de la subiect. Adică vorbeam de emisiuni TV, știrile din ziare... Nu-mi dau seama 

unde suntem aici. 

Domnul Daniel-Constantin Ciungu - Președinte de ședință: Da! Ok. Mulțumim frumos! Așa este, au 

trecut 45 de zile. Aș vrea doar să notez. Nu știu...Mă repet, știu, de multe ori... Știu, domnule Oianu, mă 

repet, așa este. O închidem pe o temă frumoasă. Citeam acum că ieri bugetul la Sectorul 6 s-a aprobat. 

Citeam acum că la Constanța, bugetul s-a aprobat. Sunt doi primari liberali care, ca fapt divers, au stat de 

vorbă cu grupurile politice din timp, și-au pregătit bugetul și bugetul a trecut frumos din prima. Pentru că 

primarii ăștia comunică. E un lucru interesant să comunici cu consilierii, nu? Ok. Vă mulțumesc, încă o 
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dată, dragi colegi! Vă mulțumesc că ați venit, spre deosebire de altcineva... Că sunteți aici prezenți și 

vinerea după-amiaza și vă doresc un week-end plăcut! Declar ședința închisă! 
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