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Minuta ședință 

 

din data de 13.11.2020, ora 13.00 

 

la sediul ADP S1, camera 98 

 

 

 

 La data de 13.10.2020, ora 13.00, la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1, camera 98, a 

avut loc o întâlnire de lucru la care au participat următoarele persoane:  

 

 Diana Ilie – Inspector de Specialiate 

 Graziela Dumitru  Inspector de Specialitate 

 Andrei Ioan DIță – Șef Birou Parcări Publice 

 Cosmin Horia Datcu – Inspector de Specialitate 

 Alin Vieru – Director General Adjunct 

 Cornel Bărbuț – consilier desemnat 

 Valentin Tudor – Inspector Drumuri 

Ionuț Tiberiu Caracote – Director Adjunct 

 

  

Ședința a început cu observații față de aplicația online pentru administrarea locurilor de parcare de 

reședință în Sectorul 1, ulterior domnul Cornel Bărbuț a abordat subiectul proiectului unei Hotărâri a 

Consiliului Local al Sectorlui 1 (HCLS1) cu privire la reglementarea parcărilor în Sectorul 1.  

Tot domnul Cornel Bărbuț a continuat că vor avea loc săptămânal ședințe pe diferite teme, cu o 

analiza a acitivității fiecărui angajat al Biroului Parcări Publice și a stabili ce are de făcut fiecare.  

Împreună cu domnul Valentin Tudor de la Biroul Drumuri, domnul Cornel Bărbuț a discutat din 

punct de vedere tehnic posibilitatea de amenajare și închiriere a unor locuri de parcare în zona cartierului 

Dorobanți. 
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S-a rediscutat pe marginea amenajării și alocării locurilor de parcare din zona Bucureștii Noi – 

Chitila, la care au luat cuvântul doamna Lavinia Manolache, domnii Cornel Bărbuț, Ionuț Tiberiu Caracote, 

Alin Vieru, Andrei Diță.  

Domnul Cosmin Horia Datcu a primit sarcină de serviciu de la domnul Cornel Bărbuț identificarea 

și stabilirii dstinației de utilizare a celor 404 de garaje din Sectorul 1.  

Domnul Cornel Bărbuț i-a cerut domnului Ionuț Tiberiu Caracote inventarul Biroului Parcări 

Publice, însemnând totalitatea locurilor de parcare, indicatoarele rutiere, cantitățile de vopsea și asfalt, 

precum și o listă cu toate amplasamentele parcărilor instituțiilor publice din subordinea Primăriei 

Sectorului 1. De asemenea, domnului Ionuț Tiberiu Caracote i s-au mai solicitat studiile de fazibilitate 

aflate în lucru pentru unele locații de parcări.  

Domnul Cornel Bărbuț l-a chestionat pe domnul Luchian Diaconescu cu privire la situația locurilor 

de parcare pentru persoanele cu dizabilități, dându-i un termen pentru clarificarea numărului de locuri de 

parcare ocupate de persoanele cu dizabilități de pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 1.  

Domnul Luchian Diaconescu l-a întrebat pe domnul Cornel Bărbuț ca calitate oficială are de a 

chestiona personalul Administrației Domeniului Public Sector 1 cu privire la aspectele pe care le solicită.  

Domnul Cornel Bărbuț a răspuns că are calitatea de consilier al Sectorului 1 desemnat de doamna 

primar Clotilde Armand pentru serviciul de parcări.  

Domnul Luchian Diaconescu l-a întrebat pe domnul Cornel Bărbuț dacă este desemnat printr-un 

document.  

Domnul Cornel Bărbuț a răspuns că o să vină și documentul  

Domnul Luchian Diaconescu l-a întrebat dacă documentul respectiv este referitor la discuția de 

acum și de data trecută. 

Domnul Cornel Bărbuț a răspuns că o să vină și documentul referitor la discuția de acum și de data 

trecută și de când vrea dânsul. 

Domnul Luchian Diaconescu l-a întrebat pe domnul Cornel Bărbuț aceste lucruri ca să știe cu cine 

vorbește. 

Domnul Valentin Cernea, în calitate de jurist al ADP Sector 1, a intervenit, precizând că este 

importantă prezentarea unui astfel de document în relația cu orice instituție, în speța de față ADP Sector 1, 

în sensul prevenirii unor situații neplăcute.  

Domnul Cornel Bărbuț a răspuns că, ca și idee, dânsul urmează să fie angajat la ADP Sector 1 

începând, probabil, din luna ianuarie și că se lucrează în zona asta. Până atunci, așa cum a spus și data 

trecută, lucrăm în felul acesta. 
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Domnul Valentin Cernea a spus că dacă domnul Cornel Bărbuț nu are ceva scris ca fiind 

reprezentant al Primăriei Sectorului 1, angajații ADP Sector 1 sunt expuși penal. În acest sens, domnul 

Valentin Cernea l-a rugat insistent pe domnul Cornel Bărbuț să fie îndeplinite condițiile de legalitate ale 

acestor întâlniri prin obținerea din partea Primăriei a unui document de reprezentare. 

Domnul Valentin Cernea a precizat că rolul său este de a securiza personalul ADP Sector 1 în fața 

instituțiilor din justiție. 

Domnul VAlentin Cernea a insistat ca toată corespondența electronică să se facă prin adresele de e-

mail de serviciu.  

Domnul Cornel Bărbuț a spus că nu are rost să se mai vorbească pe acest subiect, precizând că 

luni,16 noiembrie, o să prezinte acest document de reprezentare din partea Primăriei Sectoru 1 prin care 

vom vedea calitatea sa, iar tot departamentul așteaptă până când va intra ca angajat la ADP Sector 1 în luna 

ianuarie. Deocamdată – a mai adăugat domnul Cornel Bărbuț, construim și facem acum și după aia intraăm 

și în legalitate. 

Domnul Alin Vieru a intervenit și a spus că domnul Cornel Bărbuț a venit pe principiul 

colegialității, cu bune intenții, precizând că, deocamdată, nu este nicio hârtie oficială.  

Domnul Valentin Cernea i-a solicitat domnul Cornel Bărbuț un document, fie el și retroactiv, prin 

care domnul Cornel Bărbuț să justifice interacțiunea sa cu personalul ADP Sector 1, dorind în acest fel a se 

da o formă de legalitate acestor ședințe.  

Domnul Valentin Cernea a subliniat contradicția de termeni a exprimării domnului Cornel Bărbuț 

când a afirmat că acum construim și după aia ntrăm și în legalitate.  

Domnii Alin Vieru, Valentin Cernea și Cornel Bărbuț au dezbătut legitimitatea domnului Cornel 

Bărbuț față de interacțiunea sa cu ADP Sector 1, acesta din urmă reiterând intenția sa de a prezenta în 

cursul zilei de luni, 16.11.2020, va prezenta un document care va oficializa calitatea sa din cadrul Primăriei 

Sectorului 1.  

Domnii Alin Vieru și Valentin Cernea, și-au arătat bunăvoința de a colabora în toate aspectele cu 

privire la îmbunătățirea activității Broului Parcări Publice din cadrul ADP Sector 1.  

S-a trecut mai departe cu discuții referitoare la detalii tehnice cu privire la amenajarea locurilor de 

parcare pe anul 2020 pentru care s-au făcut diferite intervenții din partea domnilor Andrei Diță, Dragoș 

Hărăbor și Luchian Diaconescu.  
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S-au mai discutat detaliile activității de prospectare a zonelor unde se pot amenaja locuri de parcare 

în cartierele Dorobanți și Aviației, dialog purtat în special între domnul Cornel Bărbuț și domnul Valentin 

Tudor.  

Mai departe, domnul Cornel Bărbuț a abordat unele aspecte cu privire la modalitatea de lucru 

începând cu data de 1 ianuarie 2021 pentru activitatea de reînnoire a contractelor de închiriere a locurilor 

de parcare.  

Domnul Cornel Bărbuț a propus a fi pregătite diferite modalități de lucru pentru programul online și 

a procesării datelor cu caracter personal în conformitate cu normele europene, pe marginea acestui subiect 

făcându-se diferite observații din partea doamnei Lavinia Manolache și a domnilor Luchian Diaconescu, 

Alin Vieru, Valentin Cernea, Cosmin Horia Datcu.   

În încheierea ședinței, au avut loc dezbateri pe marginea draftului Regulamentului de parcări, care 

trebuie să reglementeze amenajarea și închirierea locurilor de parcare, prin care doamna Lavinia 

Manolache și domnii Alin Vieru, Valentin Cernea, Andrei Diță și Luchian Diaconescu au avut și-au 

exprimat diverse opinii.  
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