
NICUªOR DAN:

“Sunt încrezãtor cã acest guvern poate sã
punã ordine în segmentul construcþiilor”
(Interviu cu domnul Nicuºor Dan, preºedintele Uniunii Salvaþi
Bucureºtiul)

Reporter: Aþi subliniat, recent, cã
avem nevoie în Bucureºti de un
mod în care sã facem administraþie
publicã. În viziunea dumneavoas-
trã, ce modele internaþionale am
putea sã preluãm?

Nicuºor Dan: Nu existã mari dife-
renþe între modul în care se face
administraþie publicã la noi ºi în
alte þãri, dar noi avem de rezolvat
niºte probleme grosiere. Trebuie
sã rezolvãm problema circuitului
actelor administrative, problema
eficienþei în cheltuirea banului pu-
blic ºi, dupã aceea, lucrurile con-
verg pe soluþiile de dezvoltare ur-
banã. Trebuie sã descurajãm tra-
versarea oraºului ºi sã promovãm
centura de ocolire. Mai avem de
lucru pânã sã ajungem sã vorbim
de lucruri de nuanþã.

Reporter: Ce propuneri aveþi pri-
vind Planul Integrat de Dezvoltare
Urbanã a Capitalei?

Nicuºor Dan: Planul porneºte
de la o idee foarte generoasã,
aceea de a lega prin trasee pieto-
nale ºi de biciclete anumite locuri
ale Bucureºtiului ºi, în acest fel, se
doreºte revigorarea anumitor

zone, astfel încât oraºul sã devinã
mai atractiv. În ceea ce priveºte re-
alizarea practicã, cred cã nu s-a
vorbit foarte mult de soluþii ºi o
dezbatere ºi în mediul profesional,
ºi în societatea civilã ar fi necesarã.
Dar, în ansamblu, trebuie sã core-
lãm strategia de parcãri subterane
cu strategia de trafic. Acum avem
ºi acel Plan Integrat de Mobilitate,
iar toate proiectele trebuie sã fie
într-un acord.

Reporter: Care sunt zonele din
Bucureºti care au nevoie de o rea-
menajare urbanisticã urgentã, în
opinia dumneavoastrã?

Nicuºor Dan: Cred cã, pentru
început, trebuie sã stabilizãm une-
le lucruri. Trebuie sã ne întreptãm
eforturile cãtre finalizarea centurii,
sã securizãm spaþiile verzi pe care
le avem acum ºi sã facem cadastru
ca sã ºtim de unde plecãm. Evident
cã existã soluþii punctuale. De
exemplu, cetãþenii din Prelungi-
rea Ghencea au identificat niºte
sere abandonate ºi au propus au-
toritãþilor sã le transforme într-un
parc. Acolo, dacã terenul ar fi al
Primãriei, investiþia ar fi minimã ºi

am avea foarte repede un parc.
Înainte sã aruncãm cu banii, trebu-
ie sã ºtim foarte bine pe ce ne ba-
zãm, care sunt terenurile de care
dispunem.

Reporter: Aþi propus înfiinþarea
unui Monitor Oficial al Construcþii-
lor. S-au fãcut progrese în acest
sens?

Nicuºor Dan: Nu s-a fãcut niciun
progres pentru susþinerea acestei
idei. Am avut relaþii extrem de
bune cu Ministerul Culturii pentru
rezolvarea unor probleme de sis-
tem. Nu am avut încã o discuþie cu
Ministerul Dezvoltãrii, respectiv cu
Cancelaria Primului Ministru, dar
sunt încrezãtor în acest guvern cã
poate sã punã ordine în segmentul
de construcþii.

Reporter: Aveþi multe procese în
instanþã pe probleme de urbanism.
Care mai este situaþia acestora?

Nicuºor Dan: Nu existã diferenþe
mari între sectoarele din Capitalã
în ceea ce priveºte legalitatea au-
torizaþiilor. Nelegalitãþi sunt peste
tot. În opinia mea, pentru autoriza-
þiile care nu sunt evidente, cum ar
fi montarea unui panou publicitar,

schimbarea acoperiºului sau ame-
najãri interioare, acolo lucrurile
sunt simple. Dar pentru celelalte,
care comportã extinderi, cred cã
jumãtate dintre autorizaþii sunt ile-
gale. Numãrul acestor autorizaþii a
rãmas relativ la acelaºi nivel, în
2015 faþã de 2014, întrucât institu-
þia de control nu funcþioneazã. Noi
semnalãm problemele la Inspecto-
ratul de Stat în Construcþii, dar ei
nu iau nicio mãsurã.

Reporter: Ce se mai întâmplã cu
programul de consolidare a clãdiri-
lor cu risc seismic?

Nicuºor Dan: Am fost la o dezba-
tere recentã pe acest subiect ºi am
înþeles cã existã ºi o preocupare la
nivelul Guvernului pentru un pro-
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Soluþiile pentru dezvoltarea urbanã a Capitalei trebuie sã porneascã de la fluidizarea circuitului actelor administrative ºi de la
eficienþa în cheltuirea banului public, ne-a spus Nicuºor Dan, preºedintele Uniunii Salvaþi Bucureºtiul.
Domnia sa ne-a explicat, în cadrul unui interviu, cã trebuie sã corelãm strategia de parcãri subterane cu strategia de trafic ºi sã
avem un acord între proiectele cuprinse în Planul Integrat de Mobilitate Urbanã. Totodatã, Nicuºor Dan considerã cã reprezen-
tanþii municipalitãþii trebuie sã îºi îndrepte eforturile cãtre finalizarea Centurii ºi în direcþia securizãrii spaþiilor verzi din
Capitalã.



gram coerent. Pentru moment
sunt în situaþia de analizã legislati-
vã ºi administrativã.

Reporter: Spuneaþi cã ar trebui
sã existe o bazã de date în care sã
fie evidenþiate “clãdirile cu buli-
nã”. Existã alte date în afarã de cele
de pe site-ul Primãriei Bucureºti?

Nicuºor Dan: Nu, doar acelea. Bi-
neînþeles cã trebuie sã existe o
astfel de bazã, pentru cã sunt foar-
te multe clãdiri cu risc seismic ce
nu au fost niciodatã expertizate.
De curând am aflat cã, în circa 26
de ani, Primãria a reuºit sã consoli-
deze 18 astfel de clãdiri. Am vãzut
reprezentanþi ai Primãriei care
s-au plâns cã nu le permite legisla-
þia sã facã aceste reabilitãri, dar ni-
ciun primar nu a ieºit sã spunã ce
modificãri trebuie sã aducem la
lege ca sã facem consolidãrile ne-
cesare, în ultimii 20 de ani. Din
câte ºtiu eu, existã o problemã cu
persoanele care locuiesc în clãdiri-
le cu bulinã ºi care nu doresc sã le
pãrãseascã pentru cã le e teamã sã
îºi piardã locuinþa. Primãria are o
problemã cã, neavând cadastrul
corelat cu cartea funciarã, uneori
nici nu are habar cine locuieºte
acolo ºi nu gãseºte proprietarii.
Sper sã nu ajungem la o situaþie
neplãcutã. Dacã va veni un cutre-
mur ca acela din 1977 ºi vom avea
aceleaºi clãdiri cu 50 de ani mai ve-
chi, nu vom vorbi doar de câteva

mii de victime.
Reporter: Cum vedeþi rezolvarea

problemelor de pe Bulevardul Pi-
pera, unde întârzie lucrãrile ºi trafi-
cul este foarte dificil?

Nicuºor Dan: Existã mai multe
probleme. Una ar fi faptul cã, în
interiorul inelului de centurã, nu
este normal ca oamenii sã se fi
dus sã locuiascã în Baloteºti sau
în ªtefãneºti, când noi încã avem
disponibilitatea spaþiilor de locui-
re în Bucureºti, dar acest lucru a
venit din faptul cã nu am avut cu
adevãrat o strategie de dezvolta-
re a oraºului. Primãria cumpãrã te-
renul, pune reþele, revinde, dã dru-
mul la construire ºi atunci, rulând
aceiaºi bani, dezvoltã oraºul în li-
mite eficiente. Tot traficul de tran-
zit care este realizat pe toate ieºiri-
le din Bucureºti nu este sãnãtos
pentru oraº, pentru cã nu avem
nici mãcar niºte linii de tren cãtre
aceste localitãþi din împrejurimi.
Este complicat. O altã problemã ar
fi cã împãrþirea Pipera – Voluntari
este total artificialã ºi, în opinia
mea, Bucureºtiul ar trebui sã înglo-
beze tot ce este pânã în Centurã,
ca sã avem o dezvoltare unitarã.
Faptul cã a devenit o problemã ºi
ceea ce se întâmplã dincolo de
centurã este rezultatul lipsei stu-
diilor. Ar trebui sã începem elabo-
rarea studiilor pentru o zonã me-
tropolitanã. Nu poþi sã iei decizii

arbitrare pentru cã nu avem date
optime. Din pãcate, nu se pot face
foarte multe pentru Bulevardul Pi-
pera, pentru cã este o lucrare pe
care o autoritate localã o adminis-
treazã din banii ei.

Reporter: Cum apreciaþi eforturi-
le primãriilor de sector pentru
transparentizarea activitãþii, în
condiþiile în care aþi cerut audit ge-
neral la fiecare dintre ele ºi la Pri-
mãria Generalã?

Nicuºor Dan: Au început sã punã
pe site anumite contracte... Erau
trei lucruri de fãcut. Mai întâi, tre-
buia sã avem cu toþii acces la con-
tractele publice, dar acest lucru nu
s-a întâmplat. În al doilea rând, pri-
mãriile de sector ar fi trebuit sã
încheie contracte cu firme de au-
dit care sã le evalueze cheltuielile.

Nici pe departe nu s-a întâmplat,
iar mai apoi Agenþia Naþionalã
de Integritate trebuia sã verifice
averile directorilor. Încã aºteptãm
un rãspuns de la ANI în acest sens.

Reporter: Cum apreciaþi activita-
tea primarului general interimar
Rãzvan Sava?

Nicuºor Dan: Cred cã face parte
din aceeaºi gaºcã de politicieni cu
care ne-am obiºnuit. Pentru mine
este relevant cã a pus în dezbatere
60 de PUZ-uri înainte de Crãciun,
unele dintre ele fiind scandaloase
ºi respinse cu 4-5 ani în urmã. Nu
cred cã domnul Sava este altceva
decât un om din sistemul care a
fost ºi pânã acum.

Reporter: Mulþumesc!
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În proiectul de buget pentru 2016, Primãria Capitalei estimeazã venituri totale
de 4,1 miliarde de lei, potrivit documentului publicat pe site-ul instituþiei. Din
totalul veniturilor, trei miliarde de lei reprezintã bugetul total de cheltuieli ºi in-
vestiþii ale direcþiilor din subordinea Primãriei Capitalei, în timp ce 1,1 miliarde
de lei reprezintã bugetul total de cheltuieli ºi investiþii ale unitãþilor din subordi-
nea Consiliului General al Municipiului Bucureºti .
Din cele 1,2 miliarde de lei prevãzute pentru investiþii, sume importante sunt
prevãzute pentru programe de consolidare a clãdirilor cu risc seismic (164 mi-
lioane lei), finalizarea proiectelor pentru care Primãria Capitalei a pierdut finan-
þare externã (121,6 milioane lei), modernizarea ºi extinderea unor artere de cir-
culaþie, studii pentru realizarea unor parcãri, modernizarea ºi extinderea unor
reþele de utilitãþi, continuarea unor proiecte de investiþii (821 milioane lei). De
asemenea, vor fi alocate sume pentru exproprieri ºi alte obiective de investiþii în
valoare de aproximativ 100 milioane de lei.
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