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Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bă-
dulescu, a avut o agendă foarte în-
cărcată săptămâna trecută: a 
început recunoscând că a mințit la 
Parchet, a fost exclus din PSD, a con-
tinuat sărind la bătaie și a culminat 
cu ideea năstrușnică de a închide 
mall-urile și supermarketurile în 
weekend. 
 
 „Dom’le, după câte am făcut eu… 
Am mers până acolo încât a trebuit să 
mint. (…) Am avut o altă atitudine 
decât cea care ar fi trebuit atunci 
când am declarat în fața organelor de 
urmărire penală ce m-au întrebat re-
feritor la evenimentele din 10 august 
și am spus asta în contextul în care 
am vrut să subliniez faptul că am 
făcut tot ce mi-a stat în putere ca să 
trag cu acest partid“, a spus Bădu-
lescu într-o intervenție la Realitatea 
TV. Așa a început o serie de eveni-
mente nu tocmai demne de laudă 
pentru viceprimarul Capitalei. 
Și lucrurile nu s-au oprit aici. Comite-
tul Executiv al PSD București a decis 
miercuri seara retragerea sprijinului 
politic pentru Bădulescu, acesta ur-
mând să rămână consilier general și 
membru al PSD. „Comitetul Executiv 
al PSD București, întrunit statutar, a 
decis astăzi retragerea sprijinului po-
litic pentru viceprimarul Capitalei, 
domnul Aurelian Bădulescu. Decizia 
este obligatorie pentru toți consilierii 
generali ai PSD și va fi pusă în apli-
care, în conformitate cu prevederile 

legale, prin introducerea pe ordinea 
de zi a primei ședințe a Consiliului 
General al Municipiului București, de 
către liderul grupului, domnul Hono-
rius Circa. (…) Decizia a fost luată cu 
majoritate de voturi, existând doar 5 
abțineri”, se arată într-un comunicat 
al PSD București. Împricinatul a refu-
zat să participe la ședința PSD Bucu-
rești, chiar dacă fusese invitat. 
La nici 24 de ore, viceprimarul a sărit 
la bătaie, potrivit propriilor declarații. 
„În fața lipsei de argument juridic, în 
contradictoriu cu mine, pe elemente 
de drept și de statut, (Gabriel Mutu – 
n. red.) a înțeles să arunce asupra 
mea cu o sticlă plină cu apă, lovindu-
mă în zona feței, moment în care cu 
siguranță a trebuit să reacționez, în 
sensul în care mi se pare că am 
reacționat fără să mă temperez, în 
sensul în care m-am apărat”, a spus 
Bădulescu. Întrebat dacă a fost, de 
fapt, o bătaie între el și Gabriel Mutu, 
Bădulescu a răspuns: „Mai pe româ-
nește, da”. Lucru contrazis de Mutu: 
„Dacă mă băteam cu Bădulescu, îl ve-
deați tumefiat la față. Este un minci-
nos”. 
Și, pentru ca tabloul să fie complet, 
Bădulescu a comis-o din nou, în ur-
mătoarea zi, când a spus că vrea su-
permarketuri închise în weekend, 
„pentru a se evita prezența traficu-
lui”, după cum s-a exprimat chiar el 
în cadrul unei dezbateri publice la Pri-
măria Capitalei. 
 

MINUNE 
MARE:  
a înviat  

Avocatul  
Poporului! 

Victor Ciorbea a ieșit din hibernare și 
sa aruncat în scandalul legat de ca
litatea apei livrate de Apa Nova în 
București. Cum PSDul nu poate fi 
bănuit că a stricat și apa, Ciorbea sa 
sesizat liniștit din oficiu, nu risca 
vreun apel din Kiseleff 10 – așa cum 
sar fi întâmplat, fără doar și poate, 
dacă îndrăznea să se ia de vreo or
donanță dată de guvernele lui Drag
nea. 
Amuzant este și că nebănuitul elan 
de care a fost cuprins inertul Avocat 
al Poporului vine după ce CCR a de
clarat curat neconstituțională legea 
prin care PSDul recompensa tăcerea 
lui Ciorbea cu un purcoi de bani: o 
pensie nesimțită de aproape 400 de 
milioane de lei vechi, lunar.   
Răscolit până în rărunchi de atâta 
nedreptate, Ciorbea șia amintit 
brusc de existența Comisiei de la Ve
neția – instituție de care a părut ani 
de zile că nu auzise, din moment ce a 
refuzat/evitat să sesizeze CCRul ori 
de câte ori ordonanțele celor trei gu
verne PSDragnea încălcau reguli eu
ropene și reglementări ale Comisiei. 
Cum la fel de mâlc a tăcut același 
Ciorbea și atunci când ordonanțele 
pesediste o luau pe miriștea consti
tuțională națională, în treacăt fie 
spus. 
Atacat direct la buzunar, Ciorbea a 
avut obrăznicia de a invoca nu 
numai Comisia de la Veneția, ci și re
glementări/exemple din UE, totul 
pentru a justifica pensia nesimțită cu 
care la miluit PSDul. În fond, tăce
rea e de aur, iar Ciorbea tace de nu 
se mai oprește de când este PSDul 
la putere. 
Ghinionul lui Ciorbea se numește 
Klaus Iohannis, care poate și el se
siza CCRul – ceea ce a și făcut, iar 
Curtea ia tăiat macaroana lui Cior
bea fără vorbă multă, declarând  ne
constituțională legea carei conferea 
acestuia o pensie dea dreptul 
obeză.  
Ce mai jale, ce mai zbucium sa stâr
nit la vârful Avocatului Poporului 
este evident din moment ce Victor 
Ciorbea sa dus cu o jalbăn proțap 
la Parlament, căruia îi cere nici mai 
mult, nici mai puțin decât să ignore 
decizia (obligatorie!) a CCR și săi 
lase pensioara supradimensionată în 
pace. O solicitare dea dreptul je
nantă pentru un fost lider de sindi
cat, Victor Ciorbea fiind ales 
președinte al CNSLR la începutul ani
lor ‘90, funcție pescuită de Ciorbea, 
după cum se spunea în epocă, cu 
ajutorul lui Ion Iliescu – personaj cu
noscut pe întreg mapamondul drept 
cel mai sărac și cinstit român. În cali
tate de fost sindicalist și emul al lui 
Iliescu, Ciorbea ar putea săi aducă 
un omagiu fostului său mentor ui
tând pur și simplu de pensia de ‘jde 
mii de lei – gest, de altfel, salutar din 
moment ce, la câte nu a făcut în cali
tate de Avocat al Poporului, Ciorbea 
nu merită, la drept vorbind, decât o 
pensie minimă plătită de români. 
Restul până spre 400 de milioane de 
lei vechi poate să il plătească Drag
nea și acoliții lui, din buzunarele lor. 
Caz în care garantăm că nici Iohan
nis și nici CCR nu se vor mai opune. 

SIMONA BADULESCU

Aurelian Bădulescu, mincinosul bătăuș

Insula de pe Lacul 
Morii, pusă  
în valoare  
de Primăria  
Sectorului 6 

Primăria Sectorului 6 va începe în cu-
rând proiectul de amenajare a zonei 
de promenadă și a insulei de pe 
Lacul Morii, care ar putea deveni cea 
mai frumoasă zonă de agrement din 
Capitală. „Din nefericire, Sectorul 6 
nu are puncte de interes, dar în cu-
rând vom schimba acest lucru. Pro-
iectul nu este simplu și a ridicat mai 
multe probleme. Am rezolvat compo-
nenta financiară și am preluat în ad-
ministrare zona de la Apele Române. 
Înainte de demararea lucrărilor, este 
nevoie de intervenţii la dig”, a spus 
primarul Gabriel Mutu. Edilul a mai 
spus că proiectul se adresează în pri-
mul rând bucureștenilor de rând, care 
nu-și permit să meargă la mare sau 
să plătească taxă de acces la un 
ștrand. Proiectul privind digul de pe 
Lacul Morii include realizarea unei 
circulaţii pietonale (alei), dotarea cu o 
succesiune de elemente de mobilier 
urban, realizarea unui sistem de ilu-
minat public ambiental modern, aran-
jamente florale ornamentale, arbuști 
ornamentali, un sistem de suprave-
ghere video, spaţii de joacă pentru 
copii, de sport şi de relaxare, zonă de 
servicii de alimentaţie publică, zonă 
de spectacole cu cinema în aer liber, 
acces la internet etc. Nu au fost uitaţi 
nici bicicliștii, care vor beneficia de o 
pistă cu dublu sens, dar nu pe digul 
lacului, ci la baza digului. De aseme-
nea, zona de promenadă va fi mărgi-
nită de o balustradă de protecţie 
iluminată, iar din loc în loc vor fi ame-
najate alveole, unde vor fi montate 
băncuţe, precum și pergole pentru 
umbră. 

130 de dosare la Primăria Sectorului 4,  
pentru copacii căzuți pe mașini

Majoritatea PSD-ALDE 
din Consiliul General al 
Municipiului București a 
aprobat Planul Urbanistic 
Coordonator al Sectoru-
lui 3, un document care 
stabilește că se pot con-
strui blocuri de 10 etaje 
în Parcul Constantin 
Brâncuși și blocuri de 
până la 45 m înălțime pe 
bucata retrocedată în 
Parcul IOR. Roxana 
Wring, liderul consilieri-
lor USR din Consiliul Ge-
neral, a declarat că va 
ataca documentul în in-
stanță. „Voi ataca în in-
stanță PUZ Sector 3 și voi 
cere suspendarea aplică-
rii lui și anularea întregii 
documentații. Acest do-
cument a fost votat astăzi 
de către consilierii muni-

cipali PSD-ALDE în ciuda 
tuturor argumentelor și 
explicațiilor pe care eu și 
colegii mei din USR le-am 
prezentat. Am spus că 
dacă acest PUZ este 
votat, atunci cartiere în-
tregi care păstrează iden-
titatea Bucureștiului vor 
fi șterse efectiv de pe 
hartă și se vor ridica blo-
curi, am spus că zone 
care sunt acum încadrate 
ca spații verzi vor deveni 
construibile și am spus că 
documentațiile prezen-
tate nu au avizul de la Mi-
nisterul Culturii, așa cum 
cere legea. Am spus de 
nenumărate ori că acest 
PUZ este o adevărată 
amenințare la adresa vii-
torului acestui oraș”, a 
declarat ea.

Taxa pe habitat din Sectorul 2 a fost 
suspendată de către Tribunalul Bucu-
rești. Consilierii locali ai USR au atacat 
în instanță taxa în valoare de 159 de 
lei/persoană/lună instituită de Consi-
liul Local al Sectorului 2, controlat de 

primarul PSD Mihai Mugur Toader. 
„Pentru foarte multe familii, o astfel 
de taxă ar fi fost imposibil de plătit. 
Nivelul stabilit era prea mare în raport 
cu veniturile și mai ales în raport cu 
serviciile pe care le oferă Primăria. Mă 

bucur că instanța a făcut dreptate și 
sper ca administrația locală să re-
nunțe la încercările de a mai pune po-
veri nejustificate pe umerii 
oamenilor”, a declarat Adrian Alexan-
dru, consilier local USR Sector 2.  

Taxa pe habitat din Sectorul 2 a fost suspendată 

PUZ Sector 3 a fost aprobat. Liber la blocuri în Parcul IOR 

Primăria Sectorului 4 va putea acorda 
despăgubiri totale de maximum 
100.000 de euro pentru cetățenii ale 
căror mașini au fost avariate de copa-
cii căzuți din cauza ploii înghețate. 
Până acum, 130 de persoane au 
depus dosare prin care solicită des-
păgubiri. Potrivit primarului Sectoru-
lui 4, Daniel Băluță, proprietarii 
mașinilor avariate în Sectorul 4, din 

cauza acestui fenomen meteorologic, 
vor fi despăgubiți în limita celor 
100.000 de euro pentru care S.C 
ADP4 S.A a încheiat asigurare pentru 
astfel de situații. „Din păcate, ploaia 
înghețată a produs mai multe pagube 
materiale, iar din cauza copacilor că-
zuți, multe autoturisme au fost ava-
riate. De aceea, am hotărât să venim 
în sprijinul proprietarilor și să îi aju-

tăm să își repare mașinile. Cei afectați 
trebuie să vină la sediul Primăriei, cu 
nota de constatare întocmită la fața 
locului de colegii de la Poliția Locală 
Sector 4, iar juriștii noștri le vor oferi 
suportul necesar întocmirii dosarelor 
de despăgubire, astfel încât cererile 
să fie soluționate în regim de ur-
gență”, a declarat Daniel Băluță, Pri-
marul Sectorului 4.
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Telenovela bugetului Româ-
niei pe 2019, faza pe primării, 
pare fără de sfârșit, ceva de 
genul „Tânăr și neliniștit”, cu 
mii de episoade care, până la 
urmă, rămân fără telespecta-
tori. Și tot parcă inspirați din 
telenovele, de această dată 
sud americane, Gabriela Firea 
pozează în „Sclava Isaura”, 
abuzată de „Don Leoncio” 
Liviu Dragnea. Pe liderul PSD 
îl și ajută mustața pentru a-și 
intra în rol. 
 

ADRIAN BĂRBULESCU 
 
Că PSD nu mai are bani să ono-
reze promisiunile făcute în 
campania electorală din 2016 
nu mai este niciun secret pen-
tru nimeni din țara asta. Dar 
nici bugetul de stat pe anul în 
curs nu e aprobat nici acum, cu 
toate că am trecut deja în fe-
bruarie. Cifrele nu se prea în-
chid, așa că fostul primar din 
Slatina, Darius Vâlcov, condam-
nat în primă instanță la opt ani 
de pușcărie, s-a tot dat de pe 
un picior pe altul pentru a în-
cropi un proiect de buget. 
Proiect care, însă, a stârnit ne-
mulțumirea primarilor de mu-
nicipii, „baronii locali”, așa cum 
sunt ei cunoscuți în popor. Mai 
ales că urmează patru rânduri 
de alegeri – europarlamentare, 
prezidențiale și, la anul, locale 
și legislative –, iar cheia câști-
gării lor se află tocmai în mâi-
nile aleșilor locali, care pot 
scoate sau nu lumea la vot.  
Asociația Municipiilor din Ro-
mânia a luat foc atunci când a 
apărut proiectul de buget, mai 
ales că ei nu fuseseră consul-
tați. Primari ca Negoiță, Boc 
sau Falcă au amenințat cu pro-
teste în fața Guvernului. „Vom 
chema și alți primari, și, dacă 
punctul nostru de vedere nu va 
fi aprobat, imediat ne vom de-
plasa în fața Guvernului ca pro-
test în numele cetățenilor din 
România”, anunța primarul 
Aradului, Gheorghe Falcă, 
după o primă întâlnire cu mi-
nistrul Finanțelor, Eugen Teo-
dorovici. Primarii au cerut o 
treime din bugetul statului, 
precizând că nu este normal să 
se lupte cu Guvernul pentru ca 
o parte din banii realizați de ce-
tățenii din orașele lor să ră-
mână în comunități. 
 
Dragnea  
plusează  
ca la poker 

A doua zi, Liviu Dragnea a plu-
sat ca la poker și a anunțat cel 
mai mare buget din istoria Ro-

mâniei pentru comunitățile lo-
cale: 77 miliarde de lei. „WIN-
WIN SITUATION PENTRU 
AUTORITĂŢILE LOCALE: mai 
mult pentru cei săraci, fără 
pierderi la cei bogați. Comuni-
tățile locale vor avea în 2019 
cel mai mare buget din istoria 
României: circa 77 miliarde de 

lei, adică aproape jumătate din 
valoarea bugetului de stat 
(164,5 mld.). Aleșii locali vor 
păstra toate sumele încasate 
din impozitul pe venit și vor 
primi 11 miliarde de la Guvern, 
din cotele de TVA”, a anunțat 
Dragnea pe Facebook. 
El a precizat că niciun județ nu 

va avea mai puțin de 400 lei/lo-
cuitor, față de doar 250 ante-
rior, și nicio primărie nu va avea 
mai puțin de 1.200 lei/locuitor, 
față de doar 750 lei înainte. 
„Primăriile vor opri direct 60% 
din încasări, așa cum au cerut, 
iar restul de 40% vor merge la 
județ, din care 20% se vor în-
toarce la aceleași primării pen-
tru echilibrare. Și bucureștenii 
vor avea mai mult decât în-
ainte. Va avea loc o descentra-
lizare a finanțelor, aleșii locali 
vor prelua o serie de cheltuieli 
din sarcina Guvernului, dar tot 
vor rămâne cu 9 miliarde mai 
mult decât aveau înainte”, pre-
ciza liderul PSD. 
Primarii spun că e 
un măr otrăvit 

Numai că oferta lui „Don Leon-
cio” nu a fost acceptată, con-
testatarii susținând că e vorba 
de un măr otrăvit – primesc 
mai mulți bani, dar se trec în 
sarcina lor cheltuielile cu asis-
tența socială. „ Primarii nu sunt 
niște fraieri care nu înțeleg ci-
frele și cum circulă banii”, a ră-
bufnit primarul Sectorului 3, 
Robert Negoiță, la finalul discu-
țiilor de aproximativ două ore 
cu premierul Dăncilă. 
La rândul ei, Gabriela Firea a 
spus că „cea mai mare lovi-
tură” pentru Primăria Capitalei 
va fi în ceea ce privește termo-

ficarea, pentru că va fi foarte 
greu, spre imposibil, ca munici-
palitatea să plătească creanța 
ELCEN și „să salveze de la fali-
ment RADET și ELCEN”.  
În weekend, „Sclava Isaura” a 
avut din nou un acces de nesu-
punere și a transmis o „scri-
soare către bucureșteni”, în 
care anunța că, prin proiectul 
de buget, Primăriei Capitalei i 
se taie 25%, adică 180 milioane 
de euro. „Niciodată un om po-
litic nu a fost atât de înverșunat 
la adresa bucureștenilor și, to-
todată, la adresa locuitorilor 
municipiilor din țară. Pentru că 
tuturor orașelor și chiar comu-
nelor, Guvernul Dragnea cu o 
mâna le-a dat, și cu două-trei 
le-a luat”, a scris Gabriela Firea 
în epistolă. Primarul general a 
mai acuzat că i s-a motivat că s-
au tăiat bani mulți de la Primă-
ria Capitalei, pentru a fi alocați 
la sectoare. „Dl Dragnea nu 
vrea decât să provoace haos în 
Capitală și să ne învrăjbească”, 
mai spunea edilul. 
 
Replicile lui  
Mutu și Băluță 

Ceea ce s-a și întâmplat, pen-
tru că replica primarului Secto-
rului 6, Gabriel Mutu, cel care 
i-a luat locul Gabrielei Firea la 
șefia Organizației PSD Bucu-
rești, nu a întârziat să apară. 

„Este pentru prima oară când 
sectoarele Municipiului Bucu-
rești sunt finanțate corect și se 
vor dezvolta unitar! Impozitele 
pe venit, achitate de bucu-
reșteni se întorc în investițiile 
pe care le desfășoară primăriile 
de sector. Este pentru prima 
dată când acești bani nu se mai 
risipesc prin bugetul Capitalei, 
pe concerte, târguri, specta-
cole și alte evenimente de 
acest tip, efectuate de Gabriela 
Firea”, se arată în comunicatul 
dat publicității de Mutu. 
El a precizat că propunerea 
transferării fondurilor din im-
pozitul pe venit a fost asumată 
de toți primarii celor șase sec-
toare ale Capitalei și înaintată 
ministrului de Finanțe și a pre-
zentat și un document în acest 
sens. 
De aceeași parte a baricadei s-
a situat și primarul Sectorului 
4, Daniel Băluță. „Consider că 
formula în care a fost construit 
bugetul Municipiului București 
pentru anul 2019 este una me-
nită să combată polarizarea 
acestui oraș, întrucât, din nefe-
ricire, ultimii 30 de ani au pro-
dus un decalaj de dezvoltare 
extrem de mare între sectoa-
rele 1, 2, 3 pe de o parte, și 4, 
5 și 6 pe de altă parte.  Faptul 
că, potrivit proiectului de 
buget, venitul pentru fiecare 
locuitor al Sectorului 4 va fi 
mare decât anul trecut, va per-
mite comunității noastre să se 
dezvolte”, a spus Băluță. 
 
Negoiță,  
obedient lui Firea 

Numai că acceptul dat inițial 
de primarii celor șase sectoare 
la care făcea referire Gabriel 
Mutu a fost denunțat ulterior 
de edilul de la 3, Robert Ne-
goiță, care o sprijină necondi-
ționat pe Gabriela Firea, după 
ce l-a scos din penal cu lucră-
rile de pe Bulevardul Unirii 
(prietenii știu de ce!). Edilul a 
instigat chiar la o rebeliune în 
Parlament, din cauza faptului 
că prin proiectul de buget pe 
2019 nu este respectat progra-
mul de guvernare. 
„Aș sfătui toți parlamentarii să 
stea de vorbă cu toți primarii 
în teritoriu, cu acei colegi cu 
care mergeau pe stradă și au 
reușit să ajungă în Parlament și 
să îi întrebe dacă pot supra-
viețui cu acest buget. Iar în 
urma discuțiilor cu cei din ad-
mnistrația locală să voteze în 
consecință. Pur și simplu nu ne 
putem bate joc de adminis-
trațiile locale. Acest buget nu 
este o formă de respect”, a 
spus Negoiță.

Telenovelă fără finalitate 
Firea și Dragnea se joacă de-a  
Sclava Isaura cu bugetul României 

Robert Negoita danseaza cum  îi cântă Gabriela Firea
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Noua Sevil Shaiddeh a ul-
timelor guvernări, Sirma 
Caraman este unul dintre cei 
mai influenți, dar și cei mai 
discreți secretari de stat. 
De fel tot din Dobrogea, 
Sirma Caraman a fost promo-
vată în administrația centrală 
de baronul PSD de Tulcea, 
Horia Teodorescu. 
Înainte de a ajunge secretar 
de stat tot la Ministerul Dez-
voltării (precum Shaiddeh), 
Sirma Caraman a fost direc-
torul executiv al Consiliului 
Județean Tulcea, acolo unde 
a devenit omul de încredere 
al lui Teodorescu. 
Odată cu apropierea de 
baronul de Tulcea, afacerile 
familiei Caraman au explo-
dat. Fabrica de pâine, cedată 
copiilor, a prins numeroase 
contracte în Tulcea. 
Ulterior, după mutarea la Bu-
curești, pe numele fabricii de 
pâine a început să se ridice și 
un bloc în Mamaia. 
 
Ascensiunea în funcția de sec-
retar de stat și creșterea profi-
tului afacerilor familiei au 
mers mână în mână pentru 
Sirma Caraman. Ea este, din 
2014, secretar de stat la Min-
isterul Dezvoltării. De la o cifră 
de afaceri de 6 milioane de 
lei, Cristian-Impex SRL din Tul-
cea, specializată în panificație, 
a ajuns să raporteze pentru 
2017 afaceri de peste 72 de 
milioane de lei, de peste zece 
ori mai mult. Altfel spus, saltul 
realizat de firmă a fost făcut 
după ce Sirma Caraman a de-
venit secretar de stat la Dez-

voltare. Cristian-Impex SRL 
este firma deținută acum în 
acte de băiatul secretarului de 
stat, Cristian George Caraman. 
Până în 2016, în societate a 
fost acționar și Sirma Cara-
man. 
 
Omul Baronul de 
Tulcea 

Urcarea lui Horia Teodorescu 
în 2012 în fotoliul de președ-
intele al Consiliului Județean 
(CJ) Tulcea a coincis cu mo-
mentul în care Sirma Caraman 
a devenit cel mai influent 
funcționar public din județ. 
Asta pentru că directorul ex-
ecutiv, funcție pe care o 
ocupa Sirma Caraman în 
2012, a devenit omul de în-
credere al lui Horia Teodor-
escu, așa cum susțin mai mulți 
consilieri județeni din județul 
dobrogean. 
Sirma Caraman a devenit sec-
retar de stat în Ministerul Dez-
voltării în 2014 tocmai pentru 
ca Horia Teodorescu să nu fie 
nevoit s-o pensioneze, mai 
susțin consilierii județeni ai 
Opoziției. Nu am putut să-i 
contactăm pe Horia Teodor-
escu și pe Sirma Caraman 
pentru a ne prezenta un punct 
de vedere. 
 
Cuptorul cu aur 
care aduce bani 

Firma Cristian-Impex SRL a 
fost înființată în 1994 și a fost 
de la început specializată în 

panificație și patiserie. Soci-
etatea a aparținut lui Anas-
tase Caraman, fost consilier 
local și soțul Sirmei Caraman. 
Acesta a decedat în urmă cu 
mai mult de zece ani, moment 
în care firma a fost preluată 
de Sirma Caraman și de cei 
doi copii ai săi: Cristian 
George și Lidia. 
În 2016, Sirma Caraman iese 
complet din firmă, iar acțiu-
nile sunt cedate copiilor, așa 
cum reiese din datele publi-
cate în Monitorul Oficial în 
2016. În acest moment, singu-
rul acționar în Cristian-Impex 
a rămas băiatul, Cristian 
George Caraman.  
Societatea este cunoscută 
pentru fabrica de pâine „Cup-
torul de aur” pe care o deține 
în Tulcea. „Practic, la ora actu-
ală, fabrica dispune de o ca-
pacitate de producție de 
2.000 de bucăți/oră (cuptor 
instalat de tip tunel, cu încăr-
cător, descărcător automat) și 
de un sistem integrat de pro-
ducție (celulă de stocare a ce-
realelor de 1.000 de tone, 
moară de grâu proprie, labo-
rator de analize propriu). 
Proiectul a cuprins o investiție 
în clădiri, utilaje și mijloace de 
transport (autoutilitare)”, așa 
cum se precizează pe site-ul 
fabricii de pâine. 
Firma a obținut nu mai puțin 
de 213 contracte publice din 
2012 și până la începutul lui 
2018. Dacă, în perioada 2007-
2011, Cristian Impex nu a fost 
preocupată să ia bani publici, 
din 2012 strategia s-a schim-
bat. 

•Astfel, în 2012, Cristian 
Impex a obținut 38 de con-
tracte cu o valoare de 
175.000 de lei. 
•În 2013, Cristian Impex a 
primit 58 de contracte cu o 
valoare de aproape 195.000 
de lei. 
•Un an mai târziu, în 2014, 
valoarea celor 54 de contracte 
publice a fost de 1,27 mil-

ioane de lei. 
•În 2015, Cristian Impex a 
obținut 22 de contracte cu o 
valoare de aproape 1,9 mil-
ioane de lei. 
•În 2016, au fost doar 21 de 
contracte, dar valoarea totală 
a fost de 1,6 milioane de lei. 
•În 2017, Cristian Impex a 
obținut nouă contracte de 
1,50 milioane de lei. 

•În prima parte a lui 2018, 
Cristian Impex a mai primit 
nouă contracte cu o valoare 
de aproape un milion de lei. 
 
Datele privind contractele 
publice au fost obținute tot cu 
ajutorul analizei oferite de 
termene.ro. 
 
Bani de la  
Minister  
pentru  
Consiliul  
Județean 
 
După ascensiunea Sirmei 
Caraman în fruntea Ministeru-
lui Dezvoltării, în calitate de 
secretar de stat, județul din 
Dobrogea a devenit o desti-
nație obișnuită a fondurilor 
împărțite de acest minister. 
Doar prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală (PNDL), 
Consiliul Județean Tulcea și 
restul unităților administrative 
au primit alocări bugetare de 
peste 760 de milioane de lei. 
Județul Tulcea beneficiază, în 
perioada 2017-2020, de 
proiecte evaluate la 
760.678.035,62 lei, la care se 
adaugă, după caz, și sume alo-
cate din bugetele locale ale 
fiecărei comunități. În total, la 
nivelul județului vor fi fi-
nanțate 163 de proiecte de 
către Ministerul Dezvoltării 
pentru aproape toate unitățile 
administrative teritoriale ale 

Familia secretarului de stat Sir
de la afacerile cu pâine, la bloc
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tr„Cuptorul de Aur”, al familiei Caraman

Sirma Caraman a fost 
multă vreme mâna 
dreaptă a baronului 
PSD de Tulcea Horia 

Teodorescu

F
Sirma Caraman a fost multă vreme mâna dreaptă  

a baronului PSD de Tulcea Horia Teodorescu
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irma Caraman,  
ocuri-turn în Mamaia

Sistemul de încălzire centralizată 
din București trebuie regândit, 
iar capacitățile redimensionate, 
susține vicepreședintele PNL Bu-
curești, Gabriel Dumitrașcu, fost 
director general al RADET. El a 
arătat că Municipalitatea, con-
dusă de Gabriela Firea, are la 
dispoziție sute de milioane de 
euro pentru acest lucru, bani 
care nu au fost accesați. 

ADRIAN BĂRBULESCU 
„Plecăm de la un concept găunos. 
În strategia de termoficare a Bu-
cureștiului se arată că pierderile 
la limita centralei sunt de 5%, 
când este de notorietate faptul că 
ele au depășit 20%. Apoi, se pre-
cizează în același document, pier-
derile pe rețeaua de distribuție ar 
fi de numai 4%. Puține capitale 
europene se pot lăuda cu pierderi 
de numai 9%”, a spus Gabriel Du-
mitrașcu. 
El a amintit faptul că, anul trecut, 
pentru modernizarea termoficării 
din București, Primăria Capitalei a 
cheltuit peste 1,2 miliarde de lei 
pentru preluarea creanțelor 
ELCEN și doar 50 de milioane 
pentru investiții în rețea. „În mod 
normal, raportul trebuia să fie in-
vers”, a spus fostul șef de la 
RADET. 
Un prim pas pentru modernizarea 
termoficării din București ar fi re-
dimensionarea capacităților, a 
conductelor în primul rând. Ga-
briel Dumitrașcu a explicat plastic 
faptul că actualele conducte au 
diametrul prea mare, deoarece 
ele au fost gândite în perioada în 
care erau mult mai mulți abonați 
la sistemul centralizat: „E ca un 
autobuz care, înainte, transporta 
oameni inclusiv pe scară și acum 
are mai puțini călători: nu are 
cum să fie eficient, pentru că se 
plătesc mai puține bilete, dar cos-
turile sunt aceleași”. 
Un alt element esențial este con-
strucția a noi surse de cogenerare 
(centrale care produc și agent ter-
mic, și energie electrică) în zonele 
deficitare. Una dintre acestea 

este partea de nord-est a Bucure-
știului. În contextul în care aceste 
centrale se vor construi – în regim 
privat – nu va mai fi nevoie ca 
agentul termic să fie transportat 
prin conducte a căror lungime 
ajunge și la 23 km, cu pierderi pe 
măsură. Un alt obiectiv, în viziu-
nea lui Gabriel Dumitrașcu, este 
construcția incineratorului de 
deșeuri urbane, care și el poate 
funcționa în regim de cogenerare. 
Pentru acest lucru, avem la dispo-
ziție 180 milioane de euro bani 
europeni, din care Primăria nu a 
accesat un cent. 
Transportul și  
distribuția trebuie 
să rămână monopol 
Pentru regândirea sistemului de 
transport și distribuție a agentului 
termic – care trebuie să rămână 
monopol – Gabriel Dumitrașcu 
spune că trebuie investiți 550 mi-
lioane de euro, din care 179 mi-
lioane de euro pot fi accesați 
nerambursabil. 
Operarea sistemului de transport 
și distribuție trebuie concesio-
nată unui operator, deținut de 
municipalitate sau privat, în 
urma unui proces competitiv 
bazat pe capabilitatea tehnică și 
managerială, dar și pe garanțiile 
financiare oferite, pentru înde-
plinirea unor indicatori de per-
formanță cheie: pierderile de 
apă, pierderile de energie ter-
mică, costurile totale de trans-
port și distribuție, capacitate 
operațională și intervenție, capa-
bilități de a atrage capital și in-
vestiții, precum și costul final al 
energiei. 
Fostul șef al RADET spune că tre-
buie desființate punctele termice 
de cartier și înlocuite cu module 
termice la baza fiecărui bloc. Ast-
fel, ar scădea semnificativ pier-
derile din rețea, iar apa caldă ar 
ajunge la bloc la o temperatură 
de peste 80 de grade Celsius. În 
consecință, costul gigacaloriei ar 
scădea de la 440 la 300 de lei. 

Gabriel Dumitrașcu: sistemul de  
termoficare din București trebuie regândit

acestui județ. 
Cea mai mare sumă alocată 
prin PNDL merge către Con-
siliul Județean Tulcea, acolo 
unde valoarea celor șase 
proiecte aprobate ajunge la 
aproximativ 57 milioane de 
lei. 
 
Bani de la  
Consiliul  
Județean  
pentru pâine  
Însă nu doar ministerul con-
dus de Sirma Caraman a dat 
bani Consiliului Județean 
condus de Horia Teodor-
escu. Bani au plecat și din-
spre Consiliul Județean spre 
firma familiei Sirma Cara-
man. Din 2014 și până anul 
trecut, CJ Tulcea a acordat 

opt contracte pentru Crist-
ian-Impex, obiectul lor fiind 
furnizare de pâine. Pe lângă 
aceste contracte, și Spitalul 
Județean, aflat în subor-
dinea CJ, a mai acordat trei 
contracte către Cristian-
Impex SRL. Valoarea con-
tractelor încheiate cu firma 
familiei secretarului de stat 
se apropie de un milion de 
lei. 
Deși sunt relații financiare 
suspecte între ministerul 
secretarului de stat și Consil-
iul Județean, un specialist în 
integritate ne-a transmis că, 
în situația de față, nu este 
vorba despre un caz clar de 
conflict de interese personal 
sau administrativ. „Din situ-
ația prezentată, ar fi trebuit 
ca firma de panificație să 
primească bani din fonduri 
venite direct de la Minis-

terul Dezvoltării. Însă, în 
acest caz, banii sunt alocați 
din alte resurse”, ne-a expli-
cat specialistul. El a mai 
adăugat că este o scăpare 
legislativă care ar trebui să 
fie acoperită prin com-
pletarea legii. 
 
Cum  
a crescut  
cifra de afaceri  
Faptul că afacerile familiei 
Caraman sunt legate, din în-
tâmplare sau nu, de cariera 
administrativă a actualului 
secretar de stat reiese și din 
bilanțurile Cristian-Impex. 
 
•În 2008, cifra de afaceri a 
Cristian-Impex era de 1,8 
milioane de lei. 
•De-abia în 2010, firma 

familiei sare de o cifră de 
afaceri de două milioane de 
lei. 
•În 2013, înainte de pro-
movarea la București, Crist-
ian-Impex anunța o cifră de 
afaceri de 6,62 milioane de 
lei. 
•În anul următor, cifra de 
afaceri trece de 12 milioane 
de lei. 
•În 2015, cifra de afaceri ra-
portată de Cristian-Impex 
este de 21 de milioane de 
lei. 
•În 2016 vine explozia, cifra 
de afaceri a firmei Sirmei 
Caraman la acel moment 
ajunge la 58,5 milioane de 
lei. 
•Iar în 2017, cifra de afaceri 
a fost de 72 milioane de lei. 
 
Firma  
familiei  
prosperă -  
blocul din  
Mamaia 
 
Potrivit datelor obținute de 
la Primăria Constanța, firma 
Cristian-Impex a familiei 
Caraman a preluat anul tre-
cut construirea unui bloc de 
12 etaje în Mamaia, pe 
Faleza Nord. 
Inițial, în 2014, autorizația 
de construire a fost eliber-
ată pentru societatea Best 
Wood Company SA, însă, în 
2017, proiectul este cedat 
Cristian-Impex care 
primește pe 19 mai autor-
izație de construire a blocu-
lui. Este vorba de autorizația 
de construire 723 din 2017, 
în vederea modificării 
proiectului autorizat cu Au-
torizația de Construire nr. 
1998 din 2014 pentru Imobil 
S+P+11-12 etaj tehnic, 
locuințe colective. 
 
Abonată  
la fonduri  
europene 

Societatea Cristian-Impex a 
fost abonată și la fonduri eu-
ropene. Societatea deţine 
fabrica de pâine „Cuptorul 
de Aur“, înființată încă din 
1994, dar care, de-a lungul 
timpului, a reuşit să de-
păşească stadiul de patiserie 
în Piaţa Veche din Tulcea. 
Firma are, acum, în spate, o 
fabrică modernizată pe baza 
unui proiect de 1,3 milioane 
de euro, finanţare euro-
peană. Aceeaşi societate, 
Cristian Impex SRL, a bifat şi 
un proiect FEADR, pentru 
siloz şi moară de cereale, în 
valoare de aproximativ 
200.000 euro. 

Cristian Caraman, 
fiul Sirmei Cara-
man, conduce 

afacerea cu pâine

Firma Cristian Impex a obt ̦inut 
numeroase contracte pe bani 

publici din 2012 s ̦i până  
la începutul lui 2018
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PAUL BARBU 
Este imposibil să ajungi la Paris și să 
nu te îndrăgostești de el, chiar dacă 
„Orașul luminilor” este ca prietena aia 
din tinerețe care te plăcea doar pentru 
bani. Parisul, pe cât este de frumos, pe 
atât este de scump, dar fiecare euro 
cheltuit aici merită – pentru că vei în
tâlni o altă civilizație, un oraș care știe 
să își contopească trecutul cu prezen
tul atât de bine încât te va atrage în 
mrejele lui imediat ce ai ajuns.  
Nici nu teai dat jos bine din autocar, 
că și cauți cu privirile emblema 
Franței, Turnul Eiffel. Este acolo, la 
locul lui. Și dacă, pe timp de zi, nu este 
atât de strălucitor, pe timp de noapte 
este un far a cărui lumină taie întuner
icul doar pentru ați reaminti că te afli 
întrun loc fabulos.  
În Paris, nopțile sunt albe, dacă știi ce 
părți ale orașului să cutreieri, iar majori-
tatea distracțiilor sunt gratuite. Nu tre-
buie să ajungi în cluburi de noapte, nu 
pentru asta ai venit aici. Așa că, dacă 
vrei, poți merge la picioarele Turnului 
Eiffel pentru a te bucura de un specta-
col de circ în aer liber, unde tineri cu tal-
ente de jongleri se joacă cu flăcările sau 

poți merge pe terasa de la Trocadero 
pentru a vedea orașul cum ți se 
destăinuie în fața ochilor.  
Terasele pariziene, mici și cochete, sunt 
deschise mai toată noaptea. Așa că, 
dacă vrei să mănânci ceva tipic 
franțuzesc, te poți aciua la oricare din-
tre ele. Dar, de preferat, încearcă mân-
carea de stradă – este excepțională, iar 
preferatele francezilor sunt clătitele 
mari cât roata carului și pline de cioco-
lată, de caramel sărat sau de multe alte 
arome. Cert este că sunt atât de dulci, 
încât până și sărutul partenerului va 
părea amar după.  
Turnul Eiffel 
Și dacă noaptea te va fascina, va trebui 
să revii a doua zi pentru a vedea Parisul 
și din vârful lui. Din păcate, etajul al 
treilea al Turnului este închis în această 
perioadă, dar poți urca până la etajul 
doi. Ai două variante, fie pe jos și faci pi-
ciorul sexos – nu de alta, dar dai 10 
euro să te chinui să urci 110 metri de 
trepte, pe la sfertul cărora începi să 
scoți din tine franceza aia care poate fi 
confundată foarte ușor cu sindromul 
Tourrette; ca turist nu se prea cuvinte 

să aduci în discuțiile pe care le porți cu 
tine însuți orașul ăla din Croația, mame, 
sfinți și alte personaje pe care le vrei 
prezenta la orgia de la gura ta –, fie dai 
16 euro și urci cu liftul – ceea ce proba-
bil că vei și face. Ai ajuns la etajul doi și, 
de acolo, dacă nu ai frică de înălțime, 
poți vedea Sena cum taie Parisul în 
două, șerpuind ca un monstru imens 
printre clădirile vechi de sute de ani. Ca 
să nu ai surprize neplăcute, fă-ți o rezer-
vare înainte sau plătește biletele direct 
pe site-ul oficial al turnului. Nu vei mai 
sta cam o jumătate de oră la coadă, ci 
intri aproape instantaneu.  
Catedrala Notre Dame 
Cred că e visul oricărui adult să dea în 
mintea copiilor, să alerge prin turnurile 
catedralei Notre Dame și să se agațe de 
frânghiile de care se trag clopotele. Din 
păcate, eu, unul, nu am putut face asta 
din două motive: 1. Sunt mai gras decât 
o vacă bălțată și aș fi rupt frânghiile și 
clopotele cu totul și 2. Acestea sunt 
păzite destul de bine.  
Dar asta nu înseamnă că nu poți vizita 
catedrala a cărei construcție a durat 
170 de ani. De preferat este să o faci în 
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City break 

Din „vârful” catedralei Notre Dame prives ̦ti Parisul alături de un demCatedrala Sacre Coeur vegheaza ̆Parisul de pe deal
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timpul slujbei de duminică, pen-
tru a te bucura cu adevărat de 
ea. Intrarea este gratuită și poți 
vedea aproape toată catedrala, 
iar dacă vrei să urci în turnuri și 
la balconul dintre ele, care se 
află undeva la o înălțime de 55-
60 de metri, atunci vei plăti 10 
euro de persoană. Procedura 
este aceeași ca la Turnul Eiffel.  
Și aici, ai de urcat exact 422 de 
trepte, adică echivalentul a vreo 
25 de etaje de bloc. Dar priv-
eliștea din balconul care încon-
joară catedrala merită din plin.   
Muzeul Luvru 
Dacă ai ajuns până aici, ai măcar 
un pic de mândrie și nu fi turist 
neghiob. Încearcă să îți înfrângi 
instinctele de cocalar și nu te 
apuca să îți faci selfie sau clip-
ulețe live cu Mona Lisa. Nu de 
alta, dar așa fac destui pe acolo, 
după ce plătesc cei 15 euro pen-
tru a intra la muzeu.  
Un alt sfat, nu face cum fac mai 
toți chinezii care ajung la pi-
ramidele de sticlă de deasupra 
muzeului. Nu te cocoța pe un 
tomberon sau ghiveci pentru a 
face „poza prostului”, adică aia în 

care te pozează cineva în timp ce 
tu „apuci piramida de vârf” – 
exact cum fac turiștii din Pisa 
care „sprijină” turnul.  
Nu sunt cunoscător al artei, dar, 
după mine, Mona Lisa este 
supraevaluată. Sunt acolo pic-
turi, sculpturi și alte opere de 
artă mult mai frumoase care 
merită apreciate cu adevărat, 
așa că trage o fugă la galeria pic-
torilor italieni și bucură-te de ce 
vei vedea acolo sau la secțiunea 
de istorie antică, unde vei vedea 
artefactele romane, grecești sau 
egiptene. Sigur te vei îmbogăți 
cultural mult mai mult decât 
dacă te înghesui să îți faci poză la 
Gioconda.  
Plimbare prin  
Montmartre  
Dacă vrei să vezi adevăratul 
Paris, fă o plimbare prin cartierul 
Montmartre. Acolo vei descoperi 
francezii adevărați, cei care 
muncesc în mici afaceri de fami-
lie, pe străduțe înghesuite, care 
te îmbată cu mirosuri de 
croasanți proaspeți și cafea abia 
făcută.  
La fel de bine, fă o plimbare pe 
Podul Artiștilor, unde poți de-
scoperi pictori care fac lucrări 
chiar acolo și de la care poți 
cumpăra un tablou care să îți 
amintească de această expe-
riență.  
După ce se lasă seara, poți face o 
plimbare pe Champs-Élysées, 
unde, dacă nu ești atent, te poți 
împiedica de un cerșetor care stă 
în genunchi cu un pahar în mână 
cu ceva mărunțiș în el. Sfat gra-
tuit: nu vorbi română în preajma 
lor. „Sil vu ple, mesio” (S’il vous 
plaît, monsieur) se transformă 
automat, fără Google Translate, 
în „Dă și mie un ban, nene!”.  
Transport  
în comun în Paris 
Dacă iei bilet individual, adică 
unul singur, acesta costă 1,90 de 
euro. Dacă iei acea opțiune de 
10 bilete te costă doar 14,90 de 

euro. 
Dar Parisul mai are un lucru 
foarte fain la transportul lui în 
comun: îți dă ocazia sa folosești 
pe mai multe autobuze același 
bilet, în decursul a maximum o 
oră și jumătate. 
Iată un caz concret: ne-am urcat 
în autobuzul 73 la 11.30. Ne-am 
dat jos pentru că trebuia să 
schimbăm cu autobuzul 24 la 
12.25 și am folosit același bilet – 
adică de la prima taxare, afer-
entă primei urcări, și până la ul-
tima cursă nu trebuie să treacă 
mai mult de o oră și jumătate, 
iar în tot acest timp poți schimba 
câte autobuze vrei. 
 
Mai mult, această opțiune se 
extinde la toate transporturile, 
dar nu le poți folosi decât pe 
același tip de transport. Adică: 
Metrou/metrou, metrou/RER 
(transport public rapid) și 
RER/RER – timp de două ore de 
la validare 
Autobuz/autobuz, 
autobuz/tramvai și 
tramvai/tramvai – timp de 90 de 
minute de la validare 
 
Mai spuneam la început că 
Parisul este scump. Da, este, 
dar merită. Cazarea te va duce 
undeva la minimum 200 de 
euro pentru câteva zile (2 per-
soane), biletele de avion te mai 
costă și ele 100 de euro (2 per-
soane), în medie, dacă prinzi o 
ofertă bună. În plus, pentru 
bilete ieftine de avion va trebui 
să aterizezi la Beauvais care este 
la 75 de km de Paris, iar de 
acolo mai iei un autocar care 
costă între 14,5 și 17 euro de 
persoană.  
Dacă ești pe modul street food, 
vei ieși ceva mai ieftin, pentru 
că o cină într-un restaurant 
franțuzesc te duce liniștit un-
deva la 40 de euro pentru două 
persoane. Per total, poți ajunge 
să faci 4-5 zile în Paris și să 
plătești cam cât ai da pe o săp-
tămână de vacanță în Grecia. 
Partea bună este că nu se com-
pară una cu alta.

Sculptură din catedrala Notre Dame

Spectacol de noapte la Muzeul de Artă Modernă

Piramidele de sticlă de la Muzeul LuvruFaci un tur cu vaporasul pe Sena  s ̦i te va întam̂pina Notre Dameun demon
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CĂTĂLIN ANTOHE 
SORIN GHICA 

Dezastru pentru primarul gene-
ral Gabriela Firea! Decizia Curții 
de Apel de a scoate în afara legii 
companiile municipale „scurtcir-
cuitează” bugetul Capitalei, care 
ar putea fi blocat în cazul în care 
primarul va încerca să susțină fi-
nanciar holdingul municipal.  
Judecătorii au stabilit nu numai că 
societățile au fost înființate ilegal 
– prin hotărâri adoptate cu majo-
ritatea simplă a consilierilor, în loc 
de majoritate calificată, așa cum 
cere legea în cazul deciziilor care 
privesc patrimoniul autorităților 
publice –, dar și că Primăria a în-
călcat și principiile constituționale 
ale economiei de piață și asigura-
rea concurenței. 
 

Șoc! Companiile 
municipale  
trebuie dizolvate 

Nicio critică venită din spațiul pu-
blic nu a clintit-o pe Gabriela Firea 
de la punerea în practică a utopiei 
cu holdingul de firme al Primăriei 
Capitalei. După ce judecătorii au 
aruncat în aer hotărârile Consiliu-
lui General (CGMB) de înființare a 
companiilor municipale, decla-
rându-le ilegale, situația este mai 
complicată ca oricând.  
Deși decizia Curții de Apel Bucu-
rești nu spune explicit că firmele 
trebuie desființate, este clar că 
acestea trebuie dizolvate deoa-
rece nu mai pot funcționa câtă 
vreme înființarea lor a fost de-
clarată ilegală.  
Iar cea mai bună dovadă în acest 

sens vine tot de la Gabriela Firea, 
deși edilul a pretins tot timpul că 
decizia instanței NU creează ni-
ciun efect, iar pentru radierea 
acestor societăți ar fi necesar un 
nou proces. În totală contradicție 
cu această declarație, primarul 
general a inițiat, recent, un pro-
iect de hotărâre pentru confirma-
rea hotărârilor de înființare a 
Energetica – una dintre cele 20 de 
companii a căror înființare a fost 
declarată ilegală. 
 

Curtea de Apel:  
S-au încălcat  
principiile  
economiei de piață 

Prin Decizia civilă 6504 din 22 no-
iembrie 2018, Curtea de Apel Bu-
curești a admis recursul formulat 
de Uniunea Salvați România (USR) 
împotriva hotărârii pronunțate în 
prima instanță de Tribunalul Bu-
curești în dosarul nr. 
19404/3/2017. 
Curtea a constatat, mai întâi, că 
hotărârea instanței de fond nu era 
motivată decât sub aspectul nele-
galității hotărârilor CGMB prin ne-
adoptarea acestora cu 
majoritatea cerută de lege, nu și 
sub aspectul oportunității adoptă-
rii actelor, între altele privind în-
călcarea principiilor 
constituționale ale economiei de 
piață și asigurarea concurenței. 
Judecătorii au constatat, apoi, că 
Tribunalul a interpretat eronat 
normele de drept aplicabile în 
această cauză atunci când a reți-
nut că actele administrative con-
testate puteau fi adoptate cu 

majoritate simplă. Instanța a ară-
tat că hotărârile CGMB de înfiin-
țare a companiilor municipale 
produc efecte prin mărirea sau 
diminuarea patrimoniului autori-
tății publice, deci trebuiau adop-
tate cu majoritate calificată 
(două treimi din numărul total de 
consilieri). 
„Aporturile în numerar aduse de 
Municipiul București pentru înfi
ințarea societăților – 119.800 lei 
pentru fiecare dintre acestea – re
prezintă valori patrimoniale, care 
sunt transmise din patrimoniul 
Municipiului București în patrimo
niul societății. (...) Curtea mai 
arată că nu are relevanță faptul 
că suma de bani echivalentă  
aportului în numerar a fost in
clusă anterior în bugetul Munici
piului București și a devenit o 
cheltuială bugetară, întrucât efec
tele asupra patrimoniului autori
tății se produc prin asumarea 
obligației de aportare din punct 
de vedere juridic, mai precis, ca 
urmare a constituirii societății”, a 
argumentat instanța. 
 

Primăria a mimat 
asocierea cu Ciclop 

Juriștii Primăriei au susținut că ho-
tărârile CGMB privesc înființarea 
unei societăți  pe acțiuni, având 
ca acționar majoritar Municipiul 
București, cu un procent de 99,9% 
din capitalul social și o altă per-
soană juridică cu o participație de 
0,1%, ceea ce constituie o aso-
ciere sau o cooperare cu altă per-
soană juridică. 
Instanța a stabilit, însă, că totul a 
fost doar un tertip, neexistând o 
intenție reală de asociere în vede-
rea desfășurării unor activități 
economice.  
Astfel, „asociatul” PMB din com-
paniile municipale, SC Service Ci-
clop SA, este controlat tot de 
Primărie.  
Mai mult, Primăria nu a demons-
trat contribuția reală a Service 
Ciclop SA la buna desfășurare a 

activităților economice ale niciu-
neia dintre societățile pe acțiuni 
înființate, iar „asociatul” nu de-
ține cunoștințe sau experiență în 
domenii atât de variate. 
„Nu se poate susține în mod vala
bil nici eventuala contribuție a 
Service Ciclop SA la buna funcțio
nare a activităților economice pe 
care societățile pe acțiuni înființați 
lear fi desfășurat, întrucât aces
tea nu au legătură cu obiectul de 
activitate al Service Ciclop SA. De 
asemenea, nu rezultă din alte îm
prejurări faptul că acest asociat 
minoritar ar deține cunoștințe în 
domenii atât de variate precum 
tehnologia informațiilor, furniza
rea energiei electrice și termice, 
servicii energetice, administrarea 
si dezvoltarea infrastructurii uni
tăților sanitare ale municipalității, 
protecția civilă etc. Astfel, Curtea 
constată că, în fapt, nu a existat 
o intenție de asociere a Munici
piului București cu Service Ciclop 
SA, în sensul de punere în comun 
a unor resurse în vederea des
fășurării unor activități econo
mice pentru gestionarea unor 
servicii publice”, au concluzionat 
judecătorii. 
 

Mii de angajați, 
practic fără ieșire 
 
De la cimitire, până la străzi, po-
duri, agrement, energie și spații 
verzi, companiile au înghițit ve-
chile administrații subordonate 
primăriei, cu tot cu personal – sau 
cel puțin o parte din acesta.  
Sunt deja mii de angajați în cele 
22 de companii, iar soarta aces-
tora este mai incertă ca oricând.  
În urma hotărârii instanței, vechile 
direcții ar trebui să funcționeze în 
paralel cu companiile care le-au 
înglobat, iar acestea din urmă 
sunt complet blocate. În 2019, an-
gajații nu-și vor mai primi salariile, 
nu se mai pot face plăți, nu se mai 
pot încasa facturi și nu se mai pot 
face lucrări de niciun fel. 

Asta pentru că în bugetul Primă-
riei Capitalei pe anul 2019 nu vor 
mai putea fi prevăzute alte îm-
prumuturi sau fonduri pentru 
companiile municipale, pentru 
simplul fapt că hotărârile de înfi-
ințare ale acestora au fost decla-
rate ilegale.  
Dacă, totuși, primarul general va 
avea în vederea finanțarea holdin-
gului municipal, prefectul Capita-
lei, oricine ar fi acela, are datoria 

să atace imediat în instanță pro-
iectul de buget, pe motive de le-
galitate..  
În această situație, Capitala va 
ajunge într-o situație extrem de 
grea din punct de vedere finan-
ciar. Până la aprobarea bugetului, 
primăria și companiile sale vor fi 
obligate să supraviețuiască cu bu-
getul mediu lunar din 2018. 
„Instituțiile publice și acțiunile 
nouaprobate în anul curent, dar 

car
a a
fin
ge
ve
pro
în 
 

R
p
de
Co
pâ
lio
rie
pe
Ca
cu
cu
uti
raț
nii 
ma
Ce
tăr
țăr
Cu
mu
En
du
me

„Primăria parale
Companiile municipale, dezastru 

Primarul Gabriela Firea nu vrea s a ̆dizolve companiile municipale
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care încep cu data de 1 ianuarie 
a anului bugetar următor, vor fi 
finanțate, până la aprobarea bu
getului, în limita a 1/12 din pre
vederile acestora cuprinse în 
proiectul de buget”, se stipulează 
în Legea finanțelor publice. 
 

Risipă fără  
precedent  
de bani publici 

Companiile primăriei au primit, 
până în prezent, peste 600 de mi-
lioane de euro din bugetul Primă-
riei Municipiului București, adică 
peste 20% din bugetul anual al 
Capitalei – bani care ar trebui re-
cuperați. Au închiriat sedii, au 
cumpărat mașini, logistică IT și 
utilaje. Cum vor fi, însă, recupe-
rați acești bani de la niște compa-
nii înființate ilegal rămâne un 
mare mister.  
Cele 20 de societăți ale căror ho-
tărâri CGMB de aprobare a înfiin-
țării au fost anulate de către 
Curtea de Apel sunt companiile 
municipale Dezvoltare Durabilă, 
Energetica, Consolidări, Străzi, Po-
duri și Pasaje, Parking, Manage-
mentul Traficului, Medicala, 

Turistica, Parcuri și Grădini, Agre-
ment, Tehnologia Informației, 
Sport pentru Toți, Managementul 
Transportului, Publicitate și Afișaj, 
Pază și Securitate, Iluminat Public, 
Imobiliara, Întreținerea Arborilor 
și Spațiului Verde, Protecție Civilă 
și Voluntariat, precum și Eco Igie-
nizare. 
 

Lefuri de bancher  
în firmele lui Firea 
 
Deținând în exclusivitate controlul 
asupra companiilor municipale, 
Primăria Capitalei a tăiat și a 
spânzurat. Una dintre primele 
măsuri a fost acordarea unor sala-
rii uriașe. Astfel, cel mai mare sa-
lariu mediu brut este plătit de 
Trustul de Clădiri Metropolitane – 
11.680 lei lunar, urmat de Compa-
nia de Consolidări – 9.400 lei, 
Compania de Dezvoltare Durabilă 
– 8.860 lei și Compania de Tehno-
logia Informației – 7.700 lei. 
Salariile medii sunt și ele foarte 
mari. De pildă, angajații Compa-
niei Municipale Dezvoltare Dura-
bilă au un salariu mediu net de 
peste 6.200 de lei pe lună, adică 
de 2,3 ori mai mult decât este sa-

lariul mediu net în restul econo-
miei. 
La Compania Municipală Publici-
tate și Afișaj, salariul mediu net 
este de 5.958 lei pe lună, la Com-
pania Municipală Sport Pentru 
Toți – 4.997 lei pe lună, iar la 
Compania Municipală Protecție 
Civilă și Voluntariat – 4.489 lei pe 
lună. 
 

Consiliului  
Concurenței -  
holdingul Capitalei 
nu este în regulă 
 
Și Consiliul Concurenței a atras 
atenția că holdingul Capitalei nu 
este în regulă. Primăria generală a 
Capitalei a fost somată de Concu-
rență să respecte două principii 
esențiale: să nu intre cu societăți 
municipale pe piețe unde oferta 
de servicii este bogată și să obțină 
prețuri sub cele ale pieței când în-
credințează direct un contract. 
Primăria Capitalei a făcut exact in-
vers: a intrat, în schimb, pe piețe 
saturate de servicii și costurile 
sunt peste cele ale pieței. 
 

Energetica,  
„Greu de ucis” 

În loc să desființeze companiile 
municipale înființate ilegal, după 
cum au stabilit judecătorii, prima-
rul general Gabriela Firea vrea să 
recurgă la un tertip pe care l-au 
mai folosit și alți edili: o altă hotă-
râre cu conținut identic cu al celei 
desființate de instanță. 
Gabriela Firea a inițiat un proiect 
de hotărâre privind confirmarea 
hotărârilor de înființare a Com-
paniei Municipale Energetica Bu-
curești SA. 
De altfel, în document se specifică 
negru pe alb că hotărârea este 
„ca urmare a Deciziei Curții de 
Apel București secția a VIII a – 
Contencios Administrativ si Fis-
cal nr. 6504 în Dosarul nr. 
19404/3/2017, prin care se anu-
lează actul administrativ de înfi-
ințare, respectiv Hotărârea 
Consiliului General al Municipiu-
lui București nr. 94/29.03.2017”. 
Proiectul prevede, totodată, 
transferarea centralei de la Casa 
Presei de la Radet către Energe-
tica SA. În plus, Firea dorește de-
legarea gestiunii serviciului public 
de alimentare cu energie termică 
– activitatea de producere a ener-
giei termice – către compania mu-
nicipală și divizarea ei în două 

societăți, una de furnizare de apă 
caldă și căldură, cealaltă de servi-
cii energetice.  
„Se aprobă confirmarea Hotărârii 
nr. 67/28.02.2017 privind aproba
rea de principiu a înființării unei 
societăți comerciale pe acțiuni 
având ca obiect principal de acti
vitate – producerea, furnizarea 
energiei electrice și termice, servi
cii energetice și de mentenanță, a 
Hotărârii nr. 94/29.03.2017 pri
vind aprobarea înființării societății 
pe acțiuni Compania Municipală 
Energetica București SA și aproba

rea tuturor hotărârilor de organi
zare și funcționare. Se aprobă de
legarea gestiunii serviciului public 
de alimentare cu energie termică 
– activitatea de producere a ener
giei termice, în arealul deservit de 
Asociația de Dezvoltare Interco
munitară Termoenergetică Bucu
reștiIlfov și atribuirea directă a 
contractului de delegare către 
operatorul regional Compania 
Municipală Energetica București 
SA. Se aproba divizarea Compa
niei Municipale Energetica Bucu
rești SA”, se arată în proiectul de 

hotărâre obținut de ziarul „Cetă-
țeanul”. 
Conștientă de consecințele deci-
ziei instanței privind înființarea 
companiilor municipale, Gabriela 
Firea propune acest proiect de 
hotărâre „pentru a nu arunca în 
haos colectivitatea locală” și 
pentru a nu „compromite din 
punct de vedere tehnic onorarea 
de către România – și, implicit, 
de Capitala acesteia – a statutu-
lui de țară chemată să asigure 
președinția rotativă a Uniunii Eu-
ropene”. 

lelă” a Capitalei 
u pentru Firea și pentru București

Nu doar iminenta desființare a 
companiilor municipale dă coș-
maruri Gabrielei Firea, ci și eșecul 
Planului Urbanistic General (PUG) 
al Capitalei.  
Noul PUG nu a putut fi finalizat 
până la sfârșitul anului trecut, așa 
cum estimau extrem de optimiști 
oficialii PMB, iar stadiul lucrărilor 
este de-a dreptul descurajator, 
potrivit unor surse avizate.  
În această situație, Consiliul Ge-
neral al Municipiului București nu 
a avut încotro și, în decembrie 

2018, a aprobat prelungirea, 
„fără număr”, a valabilității ve-
chiului PUG, pentru a nu se bloca 
autorizarea în construcții. Astfel, 
valabilitatea PUG-ului Capitalei a 
fost prelungită „până la intrarea 
în vigoare a noului Plan Urbanis-
tic General”. Valabilitatea Planului 
Urbanistic General, aprobat în 
anul 2000, a mai fost prelungită și 
în 2010, 2011, 2012 și 2015. 
Până acum, Primăria a plătit 
peste 2 milioane de euro pentru 
lucrări care valorează mult mai 

puțin, ne-au spus aceleași surse. 
Asocierea constituită sub um-
brela Universității de Arhitectură 
„Ion Mincu” se află acum într-o 
situație delicată. 
Contractual, spun surse avizate, 
se impune, acum, aplicarea de 
penalități, pentru că unele studii 
de fundamentare nu au fost pre-
date la termenul stabilit prin con-
tract sau chiar au fost refuzate de 
la recepție și plată, nefiind reali-
zate în conformitate cu standar-
dele asumate. 

PUG-ul Capitalei, „Un pod prea îndepărtat” 

nicipale, chiar daca ̆judecat̆orii au stabilit ca ̆au fost înfiint ̦ate ilegal
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Primăria Sectorul 3, condusă 
de Robert Negoiță, vrea să 
prelungească un contract pen-
tru materiale de construcții, în 
valoare de 100.000 de euro, cu 
o firmă de casă, fără să organi-
zeze vreo licitație. Societatea a 
fost înființată în noiembrie 
2017, cu doar două zile înainte 
de atribuirea contractului pen-
tru livrarea de pensule, trafa-
lete, mistrii și canciocuri.  
 
Surse din cadrul Primăriei Sec-
torului 3 ne-au semnalat că afa-
cerea a fost parafată prin 
intermediul unui SRL al Primă-
riei Sectorului 3, Algorithm 
Construcții S3. 
Pe ordinea de zi a ședinței Con-
siliului Local al Sectorului 3 de 
joi, 31 ianuarie 2019, s-a aflat și 
proiectul unei hotărâri pentru 
prelungirea contractului de 
100.000 de euro, încheiat în 
2017 de firma Algorithm Con-
strucții S3 SRL cu societatea Bri-
fast SRL pentru materiale de 
construcție necesare șantieru-
lui „Hala Laminor”. Proiectul de 
hotărâre prevede prelungirea 
contractului cu încă 100.000 de 
euro, iar expunerea de motive 
este semnată de edilul Robert 
Negoiță, susțin sursele care ne-
au semnalat cazul.  
Suma nu este întâmplătoare. 
Primăria Sectorului 3 a stabilit 
că tot ce trece peste limita de 
100.000 de euro sa fie aprobat 
de Consiliul Local, astfel încât 
răspunderea să fie pasată con-
silierilor.  
„Se aprobă acordarea unui 
mandat președintelui Consiliului 
de Administrație al societății Al
gorithm Residential S3 SRL pri
vind împuternicirea 
președintelui Consiliului de Ad
ministrație al societății Algo
rithm Construcții S3 SRL în 
vederea continuării contractului 
nr. 1/17.01.2017 încheiat cu so
cietatea BRIFAST SRL în vederea 
furnizării de produse/mate
riale/echipamente necesare ac
tivității din șantierul „Hala 
Laminor”, cu respectarea preve
derilor legale incidente aflate în 
vigoare. Societatea Algorithm 
Residential S3 SRL și societatea 
Algorithm Construcții S3 SRL 
vor duce la îndeplinire prevede
rile prezentei hotărâri”, se arată 
în document. 
Proiectul de hotărâre nu a pri-
mit votul consilierilor, dar la ur-
mătoarea ședință a Consiliului 
Local acesta va fi pus iar pe or-
dinea de zi.  
 
Argumentele  
primarului  
Negoiță 

În expunerea de motive a pro-
iectului de hotărâre, primarul 
Robert Negoiță a arătat cât de 
importantă este colaborarea cu 
firma de casă Brifast SRL pentru 
proiectul „Centrul cultural și 
social Hala Laminor”. 
„Ţinând seama de activitatea 
complexă ce se desfășoară la 
obiectivul «Hala Laminor», Al
gorithm Construcții S3 SRL a în
cheiat mai multe contracte, 
unul dintre acestea cu societa
tea BRIFAST SRL, selectată de
oarece oferă o gamă largă de 
produse/materiale/echipa
mente de construcție,  con

forme din punct de vedere ca
litativ, atestate și certificate, 
astfel cum rezultă din nota de 
fundamentare nr. 
229/16.01.2019 a societății Al
gorithm Construcții S3 SRL. 
Având în vedere cele prezentate 
și luând în considerare raportul 
de specialitate nr. 
38389/23.01.2019 al Serviciului 
Control Intern – Compartimen
tul Guvernanță Corporativă, am 
inițiat prezentul proiect de ho
tărâre, pe care îl supun aprobă
rii Consiliului Local Sector 3”, se 
arată în expunerea de motive. 
 
„Laudatio” pentru 
firma de casă a 
Primăriei 

Ca să justifice prelungirea con-
tractului cu firma de casă, în loc 
să organizeze o licitație, func-
ționarii Primăriei au arătat cât 
de „minunată” este firma Bri-
fast SRL. 
„Datorită ofertelor foarte avan
tajoase din parte firmei BRIFAST 
SRL, care deține o gamă vastă 
de produse/materiale/echipa
mente, dar și datorită calității 
produselor, prețurilor scăzute, 
livrarea mărfii întrun timp 
foarte scurt, neau determinat 
să îi includem în lista de furni
zori agreați. Timp de un an de 
zile de colaborare neau dovedit 
promptitudine, neau asigurat 
transportul mărfii în cel mai 
scurt timp posibil. Calitatea de 
top a produselor cu servicii pe 
măsură, consultanță de specia
litate, servicii optime de trans
port, livrare și punere în 
funcțiune, service în garanție și 
postgaranție la cel mai înalt 
standard ne determină să conti
nuăm colaborarea și să solici
tăm aprobarea dumneavoastră 
pentru continuarea contractului 
cu aceștia”, se arată în expune-
rea de motive a proiectului de 
hotărâre. 
 
Brifast SRL,  
înființată  
pentru  
contractul  
cu Primăria 

Contractul inițial a fost atribuit, 
fără licitație, firmei Brifast SRL 
în data de 17 noiembrie 2017. 
Societatea pare a fi fost înfiin-
țată special pentru sifonarea 
banilor Primăriei Sectorului 3. 
Astfel, Brifast SRL a fost înfiin-
țată în data de 15 noiembrie 
2017, a depus oferta la Primă-
rie a doua zi, 16 noiembrie 
2017, pentru ca după încă o zi 
să-i fie atribuit contractul. 
Se pune fireasca întrebare, cum 
a reușit o firmă la două zile de 
la înființare să câștige un ase-
menea contract? Potrivit docu-
mentelor, Brifast SRL a 
prezentat o ofertă pentru patru 
produse (pensulă, mistrie, can-
cioc și trafalet) cu puțin mai 
mică decât a altor două firme 
mari de pe piață. Cu toate aces-
tea, contractul de 100.000 de 
euro a fost semnat nu pentru 
„pensulă, mistrie, cancioc și tra-
falet”, ci sub denumirea gene-
rică de „materiale de 
construcții”.  

 
Reacția Primăriei: 
Totul este legal 

Într-un drept la replică remis 
presei, funcționarii primăriei 
susțin că totul s-a făcut legal, 
achizițiile de la firma Brifast SRL 
fiind făcute la cele mai mici pre-
țuri de pe piață.  
„Contractul încheiat cu compa-
nia BRIFAST SRL (...) este un 
contract generic de furnizare 
de materiale de construcții, va-
loarea de 100.000 EUR fiind 
suma maximă ce poate fi de-
contată pe baza comenzilor 
succesive de livrare pe care le 
facem către ei. Precizăm, de 
asemenea, că pentru fiecare 
comandă către aceștia facem o 
cerere prealabilă de oferte în 
piață și ajungem să achizițio-
năm de la ei numai în situația în 
care au prețurile și condițiile de 
livrare cele mai favorabile 
nouă”, precizează funcționarii.  
Primăria mai spune că proce-
dura de achiziție a materialelor 
de construcții a fost transpa-
rentă și că nu a vizat „numai 
pensulă, mistrie, cancioc și tra-
falet”: „Achizițiile de la BRIFAST 
SRL care sau făcut în baza 
acestui contract sunt cele afe
rente facturilor fiscale care au 
fost publicate toate pe siteul 
companiei noastre 
(www.acs3.ro) încă din momen
tul în care au fost înregistrate în 
contabilitate. După cum oricine 
este interesat ar fi putut vedea, 
achizițiile au presupus mate
riale de construcții diverse, nu 
numai pensulă, mistrie, cancioc 
și trafalet”. 
 
Năravuri vechi 

Ziarul Cetățeanul a dezvăluit de 
mai multe ori neregulile din Pri-
măria Sectorului 3, condusă de 
Robert Negoiță – de la concedii 
pe banii bucureștenilor, sub 
pretextul unor așa-zise școli de 
vară pentru tineri, până la di-
rectori bețivi, ținuți în conti-
nuare în funcție, deși au fost 
condamnați penal după ce au 
fost prinși băuți la volan.  
Curtea de Conturi a sesizat de 
mai multe ori neregulile din Pri-
măria lui Negoiță. Astfel, au fost 
cheltuite milioane de lei pe lu-
crări inexistente, banii ajungând 
la firme de casă ale Primăriei 
Sectorului 3.

100.000 de euro pentru 
pensule și trafalete,  
la Primăria lui Negoiță  

Contract cu  
DEDICAȚIE  

Marfurile Brifor SRL sunt cele ma i bune și 
mai ieftine din țară

Brifast a ofertat doar trei produse, dar contractul 
primit a vizat mult mai multe materiale de construcții

Firma Brifor a fost inființată cu doar doua ̆zile 
înaite să primească contractul de 100.000 de euroContractul cu  Brifor este in  valoare de 100.000 de euro



În cel mai optimist scenariu, 
pe Străpungerea Nicolae Gri-
gorescu – Splai Dudescu se va 
putea circula abia la anul, așa 
cum reiese dintr-un răspuns 
al Transelectrica la solicitarea 
„Cetățeanul”. Începute în 
2010 de fostul primar Sorin 
Oprescu, lucrările vor fi finali-
zate abia după zece ani, pen-
tru că Primăria Capitalei nu a 
realizat de la bun început că 
trebuie mutate firele de înaltă 
tensiune din zonă. Altfel, 
podul de 400 de metri peste 
Dâmbovița este aproape gata, 
însă dacă treci cu mașina pe el 
riști să se formeze un arc elec-
tric și „să faci ca Dorel”.  
 

ADRIAN BĂRBULESCU 
 
În noiembrie 2016, reprezen-
tanții Primăriei Capitalei, con-
dusă (deja) de Gabriela Firea, 
spuneau că podul este 
aproape gata și că lucrările se 
vor finaliza în șase luni. 
Optimismul debordant de la 
acea vreme s-a topit, însă, 
între timp, iar Firea s-a ferit să 
mai avanseze un termen pen-
tru punerea în funcțiune. Cu 
toate acestea, în varii ocazii 
edilul-șef a lăsat să se înțeleagă 
că lucrările ar putea fi gata în 
acest an. 
Ei bine, nici poveste! 
„Conform reglementărilor în 
vigoare, în urma avizării favo-
rabile de către CNTEE Trans-
electrica SA a documentației, 
faza «Studiu de coexistență», și 
a solicitării Primăriei Munici-
piului București, în ultimul tri-
mestru al anului 2018, între 
cele două părți a fost încheiat 
contractul pentru eliberarea 
amplasamentului și realizarea 
condițiilor de coexistență. Titu-
larul lucrărilor este CNTEE 
Transelectrica SA, urmând ca în 
perioada imediat următoare să 
fie demarată o procedură de 
achiziție publică pentru proiec-
tarea și executarea lucrărilor. 
Estimăm că procedura de achi-
ziție menționată va fi finalizată 
cel târziu la sfârșitul lunii iunie 
2019. Primăria Municipiului 
București a achitat tariful pen-
tru eliberarea amplasamentu-
lui la valoarea stabilită în 
studiul de coexistență. Contra-
valoarea proiectării și execuției 

lucrărilor va fi actualizată în 
conformitate cu oferta câștigă-
toare din procedura de achizi-
ție publică. Durata lucrărilor 
este estimată la șapte luni”, se 
arată în răspunsul Transelec-
trica la solicitarea „Cetățeanul”. 
 
Oprescu a „uitat” 
de firele de înaltă 
tensiune 
 
Oficialii companiei de stat ex-
plică faptul că obiectivul de in-
frastructură rutieră 
Străpungerea „Bulevardul Ni-
colae Grigorescu – Splai Du-
descu”, realizat de către 
Primăria Municipiului Bucu-
rești, se află în apropierea Sta-
ției Electrice 400/220/110 kV 
București Sud (la ieșirea din 
CET Sud), gestionată de CNTEE 
Transelectrica SA, respectiv în 
zonele de protecție și siguranță 
a mai multor linii electrice ae-
riene de 400 kV, 220 kV și 110 
kV, aparținând atât CNTEE 
Transelectrica SA, cât și opera-
torului de distribuție E-Distri-
buție Muntenia SA.  
„Având în vedere că există ele-
mente comune ale rețelelor 
electrice ale CNTEE Transelec-
trica SA și ale E-Distribuție 
Muntenia SA, care vor fi relo-
cate, procedura va include lu-
crările din instalațiile ambilor 
operatori de rețea. (...) Terenu-
rile care vor fi ocupate definitiv 
de instalațiile CNTEE Transelec-
trica SA urmează să fie transfe-
rate în proprietatea publică a 
statului și în administrarea 
CNTEE Transelectrica SA, con-
form prevederilor contrac-
tuale”, au mai spus oficialii 
citați. 
Transelectrica precizează că 
Primăria Capitalei nu a cerut 
de la bun început acordul com-
paniei pentru a construi pasa-
jul în acest loc. Întrucât 
construirea pasajului nu înde-
plinea „condițiile de coexis-
tență” cu liniile de înaltă 
tensiune existente în zonă, a 
fost elaborat un studiu în care 
au fost identificate soluțiile. 
Acest studiu a fost avizat de 
Transelectrica în septembrie 
2014.  

În avizul respectiv au fost 
menționate principalele etape 
necesare realizării lucrărilor in-
cluse în studiul de coexistență, 
printre care: încheierea con-
tractului pentru realizarea 
condițiilor de coexistență, achi-
tarea costului lucrărilor con-
form devizului inclus în studiu, 
punerea la dispoziția Trans-
electrica a terenurilor nece-
sare reamplasării instalațiilor 
electrice și obținerea avizului 
de amplasament. 
„Etapele menționate mai sus 
au fost realizate de beneficiarul 
investiției în anul 2018”, se mai 
arată în documentul mențio-
nat, adică abia după patru ani 
de zile.  
 
Enel  
așteaptă  
prima  
mutare de la 
Transelectrica 

În zonă au cabluri de înaltă ten-
siune și italienii de la Enel, 
care, însă, așteaptă ca prima 
mutare să fie făcută de Trans-
electrica. „Referitor la lucrările 
care vizează obiectivul rutier 
Străpungere B-dul Nicolae Gri-
gorescu – Splai Dudescu, 
menționăm că E-Distribuție 
Muntenia deține patru circuite 
de înaltă tensiune aflate pe 
rigle comune cu liniile de înaltă 
tensiune ale operatorului de 
transport Transelectrica. Su-
praînălțarea circuitelor E-Dis-
tribuție Muntenia, necesară 
pentru asigurarea gabaritului 
de siguranță pe rampa de ur-
care a pasajului, se poate face 
doar concomitent cu supra-
înălțarea circuitelor operatoru-
lui de transport. Compania 
E-Distribuție Muntenia a reali-
zat toate demersurile tehnice 
necesare, inclusiv avizarea stu-
diului de soluție comun, și va 
susține în continuare realizarea 
proiectului, astfel încât să fie 
asigurată siguranța persoane-
lor și a rețelelor de distribuție, 
precum și respectarea tuturor 
aspectelor legale necesare im-
plementării proiectului”, se 
arată în răspunsul companiei la 
solicitarea „Cetățeanul”. 

Lucrarea  
trebuia să fie 
gata în 2012 

Podul peste Dâmbovița face 
parte din Străpungerea Nico-
lae Grigorescu – Splai Du-
descu, care constă în lărgirea 
Bulevardului Nicolae Grigo-
rescu la trei benzi pe sens, 
realizarea unui scuar median 
de 7-12 metri și lărgirea tro-
tuarelor la cinci metri, con-
struirea unui pasaj peste 
Dâmbovița.  
Proiectul a fost început în 
martie 2010 și ar fi trebuit în-
cheiat la sfârșitul anului 2012. 
Lucrarea a fost, însă, blocată 
circa patru ani deoarece Con-
siliul General al Municipiului 
București nu a aprobat expro-
prierile, estimate la o valoare 
de 35 milioane de lei (opt mi-
lioane de euro), iar apoi au 
fost reluate în luna martie 
2014.  
 
Podul  
se termină 
în câmp 

Chiar dacă ar fi gata, podul 
peste Dâmbovița se termină 
în câmp. Asta pentru că abia 
săptămâna trecută 
CGMB a aprobat indicatorii 
tehnico-economici pentru 
etapa a doua a proiectului, 
astfel încât străpungerea să 
ajungă în Șoseaua Olteniței. 
Este vorba de construcția 
unei șosele de 1,3 km, cu trei 
benzi pe sens, precum și ame-
najarea trotuarelor și  a stații-
lor de autobuz.    
„Prin acest proiect, dorim să 
demarăm etapa a doua, 
având în vedere că etapa I a 
proiectului este în curs de fi-
nalizare. Proiectul se află în-
scris în Programul de investiții 
al municipiului București pe 
anul 2019. Finanțarea proiec-
tului se va asigura din bugetul 
propriu al Municipiului Bucu-
rești, valoarea totală a in-
vestiției este de 13,5 milioane 
de euro”, a declarat Gabriela 
Firea.

10 ani pentru un pod de 400 de metri 

EXCLUSIV Străpungerea Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu va fi gata abia la anul 

Panoul de identificare a investitiei  arată cât au întârziat lucrările

Na putut fi terminat podul, dar nici trotuarele nu sunt gata (1)

Liniile de inalta tensiune tr ec prea aproape de pod (1)



ANCA DUMITRESCU 
 
Balcoanele fără autori-
zaţie de construire din 
blocurile „comuniste” 
au devenit un fenomen 
generalizat în Româ-
nia. Numai în Bucu-
rești se estimează că 
balcoanele ilegale ar fi 
de ordinul zecilor de 
mii. Apetitul românilor 
pentru astfel de impro-
vizaţii este explicabil – 
balconul înseamnă 
câţiva metri în plus ce 
pot fi utilizaţi în diverse 
moduri: fie poate pre-
lungi sufrageria, fie 
acomodează o mică 
seră sau bibliotecă sau 
pur şi simplu poate 
servi la depozitarea 
anumitor obiecte.  
 
Numai că lucrările impro-
vizate din materiale reci-
clate nu doar sluţesc 
blocurile, prin dimensiu-
nile şi formele diferite, dar 
pun într-un mare pericol 
atât viaţa locatarilor, cât și 
pe cea a trecătorilor, din 
cauza riscului de prăbu-
șire.  
Cei care nu au respectat 
prevederile impuse de 
lege și de actele adminis-
trative emise de primării 
trebuie amendaţi și obli-
gaţi să intre în legalitate, 
adică să desfiinţeze con-
strucţiile ilegale. Asta e 
valabil doar în teorie, pen-
tru că în practică cei care 
și-au prelungit ilegal apar-
tamentele nu sunt deran-
jaţi de autorităţi. 
Lipsa autorizaţiei consti-
tuie contravenţie și se 
sancţionează cu amenzi 
cuprinse între 1.000 și 
100.000 de lei. 
 

Riscurile  
balcoanelor fără 
autorizație 

Avocatul Adrian Cuculis 
atrage atenţia asupra ris-
cului pe care îl reprezintă 
construcţiile ilegale.  
„Niște oameni care sunt 
absolut inconștienţi și 
care nu-și dau seama de 
pericol nu trebuie doar 
amendaţi, ci ar trebui să li 
se deschidă și dosare pe-
nale, în cazul în care se 
produce vreun incident 
din cauza acestor con-
strucţii ilegale. Lucrurile 
astea trebuie privite cu 
foarte mare seriozitate, 
mai ales că, din nefericire, 
în România a fost călcat 
în picioare tot ce se referă 
la regimul construcţiilor. S-

a construit în neștire, fără 
respectarea planurilor ur-
banistice și, foarte grav, 
autorităţile au trecut cu 
vederea. Consecinţele nu 
s-au lăsat așteptate: 
avem cazul din toamna 
anului trecut, cu blocul din 
Sectorul 5 făcut scrum în 
urma unui incendiu. Abia 
atunci au aflat autorităţile 
că blocul fusese ridicat 
fără autorizaţie de con-
struire”, a spus Adrian Cu-
culis.  
„Nu doar îţi periclitezi pro-
pria viaţă, dar poţi la un 
moment dat să pui în pe-
ricol viaţa altora. Nici 
măcar modificarea unui 
perete interior nu trebuie 
făcută fără autorizaţie, 
pentru că dacă se întâm-
plă ceva porţi întreaga 
responsabilitate”, atrage 
atenţia specialistul.  

Capcanele din 
contractele de 
vânzare- 
cumpărare 

Adrian Cuculis trage un 
semnal de alarmă asupra 
capcanei în care au căzut 
unii oameni care au cum-
părat apartamente cu bal-
coane ilegale. 
„Un apartament este o in-
vestiţie importantă, nu este 
ca atunci când îţi cumperi o 
pereche de pantofi, de 
exemplu. De aceea, este 
de preferat să verifici totul 
foarte bine. Au fost cazuri în 
care oameni de bună cre-
dinţă au cumpărat aparta-
mente care în acte nu 
aveau balcon, dar când au 
ajuns acolo au constatat că 
balconul fusese construit 

fără autorizaţie. Unii au rea-
lizat asta abia după ce au 
semnat actele de vânzare-
cumpărare, iar acum sunt 
pasibili să suporte rigorile 
legii”, spune avocatul.  
Adrian Cuculis îi sfătuiește 

pe cei care vor să cumpere 
o casă să verifice foarte 
bine atât imobilul, cât și do-
cumentele acestuia. Cine 
nu are cunoștinţele nece-
sare, ar fi de preferat să 
apeleze la un specialist. 

„Dacă nu te pricepi, este 
bine să apelezi la un spe-
cialist. Nu este un discurs 
«pro causa» pentru un 
avocat sau pentru orice alt 
specialist, chiar și din do-
meniul construcţiilor, dar 
nu poţi să le știi pe toate. În 
cazul unui contract de vân-
zare-cumpărare trebuie să 
te pricepi și la construcţie, 
dar să ai și cunoștinţe în 
domeniul juridic. Trebuie 
verificate actele de cadas-
tru și intabulare, schiţele 
imobilului și, poate cel mai 
important lucru, să verifici 
imobilul. Nu poţi să cum-
peri un apartament pe în-
credere, pentru că ţi se pun 
la dispoziţie niște schiţe, iar 
când ajungi acolo te tre-
zești cu altceva”, atrage 
atenţia avocatul.  

Cumpărătorul, 
responsabil 
pentru viciile  
imobilului  
achiziționat 

Cumpărătorul unui apar-
tament cu balcon fără au-
torizaţie devine direct 
responsabil pentru asta 
după ce a semnat actele 
de vânzare-cumpărare 
ale imobilului.  
„De regulă, în contractele 
de vânzare-cumpărare se 
folosește formula «cum-
părătorul a verificat starea 
bunului...», adică a luat 
cunoștinţă de eventualele 
vicii ale imobilului. Dacă 
nu ai verificat și cumperi 
ceva neconform, ești res-
ponsabil pentru asta. Pe 
lângă amenda aferentă 
unei construcţii ilegale, 
care poate ajunge la 
50.000 de lei, adică la 
peste 10.000 de euro, 
dacă nu se poate desfi-
inţa balconul în așa fel 
încât structura de rezis-
tenţă a blocului să nu fie 
afectată, se poate ajunge 
chiar la demolarea imobi-
lului respectiv”, a spus 
Adrian Cuculis.  

„Balconiada” groazei 

Construcţiile ilegale care ne pun viaţa în pericol

Ca orice construcţie, un 
balcon trebuie să res-
pecte anumite exigenţe 
cerute de legislaţie pen-
tru a nu reprezenta un 
pericol: rezistenţă meca-
nică şi stabilitate; securi-
tate la incendiu; igienă, 
sănătate şi mediu încon-
jurător; siguranţă şi acce-
sibilitate în exploatare. 
Astfel, cei care vor să-și 
construiască un balcon 
trebuie să urmeze pașii 
legali. 
Construirea este permisă 
numai sub perimetrul 
balcoanelor existente la 
etajele superioare, în 

baza autorizaţiei de con-
struire eliberată de servi-
ciile abilitate din cadrul 
primăriilor locale.  
Primul pas pentru obţine-
rea autorizaţiei de con-
struire este eliberarea 
certificatului de urba-
nism, care se obţine de 
la primăria pe raza că-
reia se află apartamen-
tul. După obţinerea 
acestui document, este 
necesară obţinerea avi-
zelor de la furnizorii de 
utilităţi şi întocmirea ex-
pertizei tehnice.  
O altă obligaţie impor-
tantă este obţinerea 

acordului asociaţiei de 
proprietari sau acordul 
notarial al tuturor proprie-
tarilor de pe scară, în 
cazul în care blocul nu 
are asociaţie de proprie-
tari. De asemenea, este 
necesar acordul Inspec-
toratului în Construcţii 
pentru intervenţii la orice 
construcţie existentă.  
Ulterior, pentru obţinerea 
autorizaţiei de construire 
este necesară întocmi-
rea documentaţiei teh-
nice și a proiectului 
viitoarei construcţii reali-
zate de un proiectant au-
torizat. 

În București, sectorul cam-
pion la balcoane ilegale 
pare a fi Sectorul 5, consi-
derat cel mai sărac sector 
al Capitalei.  
În urmă cu un an, primarul 
Daniel Florea a avut o „re-
velaţie”: în sectorul păstorit 
de el s-ar regăsi vreo 5.000 
de balcoane construite ile-
gal, care ar fi un pericol pu-
blic.  
„Am o problemă în ceea ce 
privește niște blocuri la care 
s-au adăugat niște bal-
coane. Acele blocuri din 

prefabricate, în momentul 
în care s-au găurit pereţii 
aceia de ciment, s-au băgat 
pe acolo niște șine de cale 
ferată, de exemplu, și au 
atârnat niște camere ca să 
extindă spaţiul locativ. Sunt 
foarte multe blocuri care au 
de sus până jos aceste bal-
coane. Îmi e teamă că în 
momentul în care toate 
acele balcoane, la un cutre-
mur, Doamne ferește, vor 
începe să trepideze, va 
pica blocul. Oamenii poate 
se gândesc că am eu ceva 

cu ei sau că vreau să îi 
amendez, dar eu vreau să 
rezolv problema”, atrăgea 
atenţia edilul Sectorului 5. 
Daniel Florea a cerut atunci 
autorităţilor abilitate să 
identifice toate blocurile 
care au balcoane ilegale, 
dar edilul nu a rezolvat pro-
blema lor, așa cum decla-
rase. 
Din 18 blocuri din sectorul 
5, unde s-au găsit sute de 
balcoane ilegale, doar 
două persoane aveau au-
torizaţie de construire.

Cum construim LEGAL un balcon 

Sectorul 5, „paradisul” balcoanelor atârnate 

Zeci  de  mi i  de  ba lcoane au  fost   constru i te  f ă ră  autor iza t ̦ i e


