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Drept la replică 
 
București 23 noiembrie 2022 – Primarul sectorului 1 face afirmații neacoperite și înceacă să 
denigreze conducerea actuală și o echipă de specialiști CIDS1 a căror singură vină este că 
lucrează la o companie publică din structura administrației locale pe care edilul și-a propus 
să o desființeze cu orice preț, fără să dialogheze real și fără să răspundă formal la 
propunerile constructive vizând activitatea acesteia, în beneficiul cetățenilor din sectorul 1. 
 
Astăzi, în postarea sa de pe pagina personală de Facebook, doamna primar Clotilde Armand face 
afirmația că vânzarea prin licitație publică a nebulizatoarelor achiziționate în anul 2020 în timpul 
pandemiei de Covid-19, este o încercare de a distruge probe … 
 
In replică la această afirmație, informăm opinia publică și pe doamna primar că actuala 
conducere a CIDS1 aplică în mod transparent și cu respectarea actelor normative în vigoare, 
toate etapele necesare ducerii la îndeplinire a Deciziei Curții de Conturi a României nr.11din 2022 
care, la pct.4 a impus companiei următoarea măsură : 
 
Stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de achiziția celor 1.200 de nebulizatoare, pentru care nu 
se justifică necesitatea achiziției, iar unitățile școlare nu dispun de aprobările și avizele legale 
impuse pentru utilizarea acestora, înregistrarea în contabilitate a debitului, dispunerea măsurilor 
legale privind recuperarea sumelor plătițe și reîntregire aportului la capitalul social din care au 
fost efectuate aceste achiziții. Termen de realizare : 31.08.2022 
 
Mai mult, în misiunile procurorilor DNA desfășurate la sediul CIDS1 legate de 
instrumentarea dosarului achiziției respective, nu a fost niciodată solicitată instituirea 
sechestrului pe bunurile achiziționate și nici nu a fost primită vreo comunicare oficială că 
acestea reprezintă probe în cazul investigat. 
 
Conducerea companiei asigură cu responsabilitate gestionarea legală și judicioasă a 
resurselor existente, luind permanent masuri de reducere a costurilor si de maximizare a 
veniturilor companiei din orice surse posibile  și se conformează legilor și deciziilor 
organismelor care îi evaluează activitatea. Astfel, iată – punct cu punct – demersurile 
întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurii de mai sus a Curții de Conturi, precum și 
hotararilor luate de organele statutare ale companiei: 
- stabilirea prejudiciului s-a făcut prin inventarierea și evaluarea obiectelor; 
- aplicarea procedurii de valorificare a obiectelor a fost făcută conform legii; 
- publicarea pe portalul de achiziții publice SICAP a anunțului privind vânzarea; 
- demararea procesului etapizat de vânzare prin licitație publică cu strigare la sediul companiei a 
celor 3 loturi de nebulizatoare. 
Precizam totodata ca procedura de vanzare la licitatie publica cu strigare a avut loc in trei runde, 
ultima runda s-a incheiat azi la ora 16.30. 
 
Totul este transparent, la vedere – atunci, ne punem public întrebarea legitimă :  
 
Doamna primar, de ce faceți astfel de afirmații  si induceti in eroare pe toata lumea?! 
 

 


