
309 - 15 iulie 2018 www.jurnaluldeilfov.ro

Întâlnirea între cei 
doi oficiali a avut loc în 
contextul participării la 
reuniunea statelor din 
Europa Centrală şi de Est 
şi China – ”16+1”, care 
s-a desfăşurat la sfârşitul 
săptămânii trecute, la So-
fia, Bulgaria.

Viorica Dăncilă i-a 
mai spus preşedinte-
lui Consiliului de Miniştri 
din Bosnia şi Herţegovi-
na, Denis Zvizdić, că ţa-
ra noastră va acorda asis-
tenţă tehnică în procesul 

de pregătire pentru ade-
rarea la UE, informează 
Guvernul, într-un comu-
nicat de presă. Premierul 
român a încurajat con-
tinuarea implementării 
Agendei de Reforme, ”în 
contextul dezideratului 
autorităţilor de la Saraje-
vo de a obţine statutul de 
candidat la aderarea la 
UE”. Şeful Executivului i-a 
mai transmis omologului 
său că România sprijină 
intensificarea cooperării 
între Bosnia şi Herţegovi-

na şi NATO, având în ve-
dere importanţa securită-
ţii şi stabilităţii în întreaga 
regiune.

”În cadrul întreve-
derii, cei doi premieri 
au trecut în revistă sta-
diul cooperării bilaterale 
şi au discutat posibilităţi-
le de dinamizare a aces-
teia în plan politic, eco-
nomic şi cultural. În con-
text, au acordat o aten-
ţie deosebită consolidă-
rii cooperării economice, 
unde există un potenţi-
al considerabil, care tre-
buie valorificat pe deplin. 
De asemenea, s-a refe-
rit la extinderea coope-
rării sectoriale, la încura-
jarea dialogului între me-
diile de afaceri şi a pro-
pus organizarea unui fo-
rum economic”, se ara-
tă în comunicatul Execu-

tivului. ”Premierul Dăn-
cilă a adresat felicitări 
pentru recenta încheiere 
a acordului bilateral pri-
vind numele constituţio-
nal cu Grecia şi a apre-
ciat că acest pas istoric 
va deschide noi oportuni-
tăţi pentru Republica Ma-
cedonia. De asemenea, a 
apreciat dinamismul cu 
care guvernul macedo-
nean condus de premie-
rul Zaev a reluat procesul 
de reforme pro-europene 
şi a exprimat convinge-
rea că rezultatele concre-
te nu vor întârzia să apa-
ră. A exemplificat cu de-
cizia recentă a Consiliului 
European, pe care Româ-
nia a susţinut-o, şi care 
reprezintă o încurajare în 
plus pentru continuarea 
reformelor”, a mai preci-
at sursa citată anterior.
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Premierul Viorica Dăncilă 
și președintele Consiliului 
de Miniștri din Bosnia și 

Herţegovina, Denis Zvizdić

România susţine aderarea a două noi ţări la UE
Premierul Viorica Dăncilă i-a transmis, la Sofia, 
președintelului Consiliului de Miniștri din Bosnia 
și Herţegovina, Denis Zvizdić, că pe perioada 
președinţiei Consiliului Uniunii Europene România 
va susţine aderarea ţării sale la UE, anunţă 
Executivul. Un anunţ similar a fost transmis și 
omologului Republicii Macedonia, Zoran Zaev, că 
România susţine aderarea ţării sale la UE și NATO.

Speranţa Cliseru a 
fost, până la momentul 
numirii prefect al Capita-
lei, unul dintre consilie-
rii personali ai primarului 
general, Gabriela Firea. 
Înainte de aceasta, Clise-
ru a mai fost, printre al-
tele, prefect al judeţului 
Ilfov, director ex. adj. la 
Primăria Voluntari, con-
silier parlamentar la ca-
binetul senatorului Ga-
briela Firea, administra-
tor public al oraşului Vo-
luntari, director general 
al firmei Green City Vo-
luntari S.A. etc. În 2016, 
Speranţa Cliseru a devenit 
consilierul personal al Ga-
brielei Firea. Ulterior, Fi-
rea a numit-o membru în 
consilii de administraţie la 
societăţile nou înfiinţate: 
Compania Municipală Pa-
ză şi Securitate Bucureşti 
S.A şi Compania Munici-
pală Dezvoltare Durabilă 
Bucureşti SA. În plus, anul 
trecut, Speranţa Cliseru a 
fost numită administrator 
provizoriu în Consiliul de 
Administraţie al RATB.

Potrivit declaraţiei de 
avere, datată 15.06.2018 

şi postată pe site-ul Re-
giei Autonome de Trans-
port Bucureşti (RATB), 
Speranţa Cliseru deţine 
8 terenuri, în diferite co-
te, şase dintre ele dobân-
dite prin cumpărare îm-
preună cu soţul său, trei 
apartamente de câte 87 
mp, 120 mp şi 200 mp şi 
un autoturism Mercedes 
C Classe. 

La ”venituri” realiza-
te de Speranţa Cliseru, în 
2017, sunt menţionate un 
salariu anual de 89.437 
lei de la Primăria Capi-
talei, indemnizaţie CA, 
de la Compania Munici-
pală de Pază şi Securita-
te Bucureşti SA - 16.963 
lei/an, indemnizaţie CA, 
RATB - 15.359 lei/an, Gre-
en City Voluntari SA - sa-
lariu de 7.669 încasat/an, 
indemnizaţie CA, de la 
Compania Municipală Dez-
voltare Durabilă Bucureşti 
SA - 44.217 lei/an şi, din 
venituri independente - 
18.000 lei, indemnizaţie/
an de la A.D.I. Euro Apa. 
Iulian Cliseru, soţul actu-
alului prefect al Capita-
lei, a obţinut, anul trecut, 

indemnizaţie/chief engi-
neer - 116.544 USD, de 
la o companie daneză şi 
20.710 lei, indemnizaţie 
vicepreşedinte Acropo - 
Au toritatea Competen-
tă de Re glementare a 
Ope  raţiunilor Petroliere 
 Offshore la Marea Neagră.

”(...) Bucureștiul 
devine o afacere 
de casă a lui 
Pandele (...)”

Consilierul general 
al PNL, Ciprian Ciucu, a 
anunţat, printr-o postare 
pe Facebook, cum Clise-
ru a renunţat la o func-
ţie cu un salariu mai ma-
re pentru a deveni func-
ţionar public, fiind în-
să doar o etapă premer-
gătoare funcţiei de pre-
fect. ”Fiţi atenţi la sche-
ma asta! Speranţa Clise-
ru, omul de casă al fami-
lie Pandele-Firea, fostă 

şefă de cabinet a lui Fi-
rea, renunţă la poziţii bă-
noase prin CA-urile firme-
lor lui Firea şi dă concurs 
pe un post de funcţionar 
din primărie. Şi îl câştigă 
(wink, wink). Moment în 
care începe presa să mă 
întrebe pe mine, DE CE? 
De ce ar renunţa Clise-
ru la asa ceva pentru o 
a amărâtă de slujbă de 
funcţionar? Şi răspunsul 
vine azi: că trebuia să fie 
funcţionar public ca să o 
poată pune prefect la Bu-
cureşti! Şi aşa Bucureştiul 
devine o afacere de ca-
să a lui Pandele. (...)”, a 
scris Ciucu pe pagina sa 
de Facebook.

Adrian Petcu, fostul 
prefect al Capitalei a fost 
şi el, înainte de ”numirea” 
de la Bucureşti, prefect al 
judeţului Ilfov, locul său 
fiind luat de actualul pre-
fect al judeţului, Marius 
Cristian Ghincea.

La București, fostul prefect de Ilfov în locul 
fostului prefect de Ilfov

Guvernul a aprobat, în ședinţa din 5 iulie, 
o hotărâre privind exercitarea, cu caracter 
temporar, prin detașare în condiţiile 
legii, a funcţiei publice de prefect al 
municipiului București de către Speranţa 
Cliseru. Totodată, Executivul a hotărât 
încetarea exercitării funcţiei de prefect 
al municipiului București de către Adrian 
Petcu.

Speranţa Cliseru este 
noul prefect al Capitalei ministrul de Finanţe, 

eugen teodorovici, a 
declarat că, în ultima 
săptămână a lunii iulie, 
va avea loc prima 
rectificare bugetară din 
acest an și nu s-a pus 
problema să nu fie fonduri 
pentru salarii, dar sunt 
câteva primării în care 
e nevoie de asigurarea 
prioritară a cheltuielilor 
de funcţionare. ”nu este 
nimic grav în ce a spus 
(n.r.: vicepremierul Paul 
Stănescu). S-a referit 
la acele primării, puţine, 
la care azi să spunem 
că e primă nevoie 
asigurarea cheltuielilor 
de funcţionare. Ca 
element esenţial al 
rectificării din această 
lună, prima din acest 
an, luăm în considerare 
toţi banii cheltuiţi pentru 

funcţionare, investiţii, 
asta e abordarea pentru 
rectificarea din iulie”, 
a declarat ministrul 
Finanţelor, eugen 
teodorovici. declaraţiile 
sale au venit în contextul 
în care vicepremierul 
Paul Stănescu a declarat, 
la rândul său, că speră 
ca toată lumea să aibă 
bani de salarii. ”Ceea 
ce vă asigur este că va 
fi o rectificare pozitivă, 
să vedem, nu vă pot 
spune mare lucru, pentru 
că suntem în discuţii, 
ministerul dezvoltării cu 
ministerul Finanţelor, 
sper să găsim o formulă 
ca toată lumea, cel puţin, 
să aibă bani de salarii“, a 
declarat Paul Stănescu la 
întâlnirea cu autorităţile 
locale, în cadrul asociaţiei 
Comunelor din românia.

europarlamentarul Cătălin 
ivan a declarat că niciunul 
dintre actualii miniștri ai 
cabinetului dăncilă nu 
are ”o tușă europeană” 
și că dacă PSd-alde 
ar avea o minimă 
preocupare pentru 
preluarea Președinţiei 
Consiliului uniunii 
europene, ar face cât 
mai repede o remaniere 
guvernamentală. ”Cred că 
nu interesează pe nimeni 
această președinţie 
a Consiliului uniunii 
europene, pentru că dacă 
în mod serios PSd-alde 
ar fi interesaţi de această 
președinţie, și-ar da 
seama că nu poţi să mergi 
acolo cu oameni atât de 
incompetenţi, de prost 
pregătiţi cum sunt cei 
din guvern. PSd-alde, 
dacă ar avea o minimă 
preocupare pentru 
Președinţia Consiliului 

ue, ar face o remaniere 
mâine și ar pune niște 
oameni care să știe 
minimal engleza și să aibă 
cât de cât anvergura de a 
înţelege teme europene. 
Sigur că toţi am făcut o 
ţintă din Viorica dăncilă, 
pe bună dreptate, nu are 
ce să caute acolo, nu o 
recomandă absolut nimic, 
nici măcar un secretar 
de stat într-un guvern nu 
putea fi, nu prim-ministru. 
dar luaţi-i pe toţi ceilalţi. 
dacă puteţi să îmi daţi 
un singur ministru din 
guvernul acesta cu o tușă 
europeană, să îl vedeţi 
la o masă cu miniștri 
de resort din celelalte 
state europene, că 
poate duce o discuţie pe 
teme europene, eu pot 
să declar că guvernul 
e pregătit. dar eu nu 
găsesc nici măcar unul”, a 
susţinut Cătălin ivan.

Premierul Viorica Dăncilă 
și omologul din Republica 

Macedonia, Zoran Zaev


