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         EȘECUL ADMINISTRAȚIEI PSD LA SECTORUL 1 ÎN PERIOADA 2016-2020 

 

1. Spitalul de urgență Sfântul Vasile cel Mare. Primul mare eșec, cu o 

investiție de 261.496.700 lei într-o societate pe acțiuni: Compania de Investiții 

și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sectorul 1, al cărei 

scop unic era realizarea construcției Spitalului de Urgență Sf. Vasile cel 

Mare, destinat relocării Spitalului Clinic de Urgență București-Floreasca, a 

Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri și a 

Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-

Russescu. 

Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate a licitat în decembrie 2019 

pentru 9 patinoare suma de peste 280 milioane lei, fără a avea această 

competență. Licitația a fost anulată. 

Stadiul realizării spitalului în iulie 2020: o machetă. 

2. Reabilitarea energetică a lifturilor din Sectorul 1. În decembrie 2018 

Consiliul Local a bugetat 108 milioane lei pentru reabilitarea a 901 lifturi, pentru 

ca în iunie 2020 să solicite Consiliului Local 142 milioane lei pentru 890 lifturi. 

Tragem concluzia că în 18 luni a reabilitat 11 lifturi. 

3. PUZ Coordonator Sector 1. O asociație condusă de un domn fără studii 

de arhitectură oferă Primăriei Sector 1 elaborarea acestui PUZ Coordonator. 

Alături de mai multe asociații cu obiect de activitate în urbanism, am reușit să 

suspendăm avizul de mediu care ar fi permis defrișarea Pădurii Băneasa și 

construcția de blocuri în Parcul Herăstrău. Este un Plan Urbanistic Zonal toxic 

pentru locuitorii Sectorului 1, fiind gândit pentru 800.000 locuitori, adică de trei 

ori mai multe mașini, mai mult gunoi, mai multă poluare. 
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4. Piața Amzei. Declarația Primarului Sectorului 1 din 2016: „Așa cum am 

promis în campania electorală, redeschiderea Pieței Amzei este prioritatea de 

grad zero a primăriei pe care o conduc. Este inacceptabil ca o clădire la 

standarde europene, în care Primăria Sectorului 1 a investit sume importante 

de bani să stea închisă în timp ce bucureștenii din zona centrală nu au de unde 

să se aprovizioneze cu produse agro-alimentare de calitate”. Au mai trecut încă 

4 ani și Piața Amzei este tot închisă. Vreau să amintesc că distrugerea pieței a 

fost coordonată de administrația Chiliman, iar dl Tudorache era viceprimar.  

5. Teatrul de Vară Bazilescu. În patru ani de mandat primarul PSD a 

reușit să monteze o schelă pe fațada Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu. 2 

milioane de Euro ne-a costat această schelă uitată de administrația PSD. 

Starea actuală a teatrului este dovada incompetenței guvernării locale PSD. 

6. Zero investiții în infrastructură. Cele mai multe străzi neasfaltate, 

peste 40, sunt în administrarea Sectorului 1, cea mai bogată primărie din țară. 

În iarna 2017, la cererea locuitorilor, am invitat televiziunile pentru a arăta 

situația gravă de pe unele străzi. De atunci nu s-a schimbat nimic. 

7. Perioada COVID-19. Două luni de zile în care s-au cheltuit mai bine de 

100 milioane lei, urmare a unor “recomandări” și Memorandum-uri pe tot felul 

de dispozitive care, chipurile, ar preveni și combate răspândirea noului 

coronavirus. Sperăm să facă lumină aici instituțiile abilitate.   

 

Concluzia? 6 miliarde de lei folosiți în patru ani doar pentru funcționarea 

aparatului administrativ al primăriei și al direcțiilor subordonate. 

 

Ajungem la Primărie și ne apucăm de treabă. De declarații pompoase 

 s-au ocupat alții… timp de 30 de ani! 


