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1. Audiențe și comunicare cu cetățenii 
 

În cursul anului am participat la zeci de întâlniri cu cetățeni din Băneasa până în 16 februarie, 
din Pajura până în Henri Coandă, de pe Griviței până pe Drumul Agatului, de la Drumul Eugen 
Brote până la Pădurea Băneasa. Și tot așa. Am bătut sectorul în lung și în lat. Problemele sunt 
diverse și de multe ori interinstituționale.  
 
Am preluat de asemenea zeci de telefoane de la cetățeni din sector. Deoarece sunt membru 
al comisiei de urbanism a consiliului local, majoritatea acestor apeluri au fost legate de acest 
domeniu. Am constatat că foarte multe certificate de urbanism sunt întârziate luni de zile 
peste termenul legal și că există probleme de construcție și de sancționare a celor ce încalcă 
legea la lucrările inițiate din sector. Reformarea instituției primăriei și a Poliției Locale rămân 
mult în urmă. 
 
Susțin inițiativele cetățenești și mă bucur că am dialogat cu asociații și organizații din 
comunitățile sectorului. Acești oameni minunați reprezintă definiția cetățeanului implicat! 
Fie că luptă pentru un parc, pentru renovarea unei piețe, pentru un semafor care să le 
protejeze copiii când vin acasă de la școală, sau pur și simplu își doresc să nu mai fie aprobate 
blocuri între case, de către primărie, perseverența lor ne dă și nouă energia să continuăm. 
 

  
 

 
2. Întrebări și interpelări 

 
În decursul acestui an am transmis în scris zeci de întrebări oficiale către Primăria Sectorului 
1, ADP Sector 1, Poliția Locala S1, etc. Întrebările au fost majoritar despre situația anumitor 
proiecte, despre întârzierile altora și despre abuzurile reclamate de cetățeni în domeniul 
urbanismului. 
 
Pe lângă întrebările în scris am interpelat verbal și în persoană primarul, viceprimariii, 
directorul Poliției Locale, directorii direcțiilor de specialitate din primărie, DGASPC și ADP, de 
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peste o sută de ori. Multe dintre acestea pot fi vizualizate în înregistrările ședințelor consiliului 
local.  
 
Problemele sunt multiple. O parte dintre ele le voi enumera în continuare: paza și curățenia 
în parcurile din sector este deficitară, lipsa limitatoarelor de viteză pe străzile rezidențiale, 
lipsa reparațiilor și investițiilor în școlile din sector, murdăria de pe străzi și trotuare, gunoiul 
acumulat în tot sectorul 1, lipsa transportului în comun în anumite cartiere, lipsa instituțiilor 
de învățământ în anumite cartiere, străzi pline de gropi, trotuare deformate de copaci și 
nereparate de ani de zile, copaci uscați ce trebuie tăiați, spații unde au fost tăiați și unde nu 
s-au mai replantat, probleme mari în cadrul primăriei legate de întârzierea răspunsurilor către 
cetățeni în termenul legal, angajări cu dedicație ale primarului, funcționari publici care fac 
politică deși legea le-o interzice, etc.  
 
După cum vedeți spectrul de probleme este mare. Soluțiile însă sunt dificile și de multe ori 
durează.  
 
Mă bucur însă atunci când reușesc să ajut o comunitate sau un cetățean, să găsim o soluție 
problemelor cu care se confruntă. Fie că vorbim de asfaltarea unei gropi de pe DN1, aproape 
de fântâna Miorița, sau de vopsirea liniilor benzilor de circulație de pe carosabil și a 
marcajelor din trafic, sau de începerea reparării trotuarelor de pe Calea Victoriei – cu ajutorul 
viceprimarului general liberal și al Administrației Străzilor București, sau de o nouă linie de 
transport în comun STB – cu ajutorul consilierilor generali ai coaliției locale, sau de pază 
sporită și montare de camere în parcurile mici din sector, sau întâlniri mixte între cetățeni 
ce își doresc canalizare, apă și asfaltare și primărie și compania de utilități, etc.  
 
 

3. Proiecte susținute și în lucru 
 

a) Centrul integrat pentru copiii cu sindrom Down al parohiei Mavrogheni – împreună cu 
colegii mei am propus, susținut și aprobat în Consiliul Local finanțarea pentru primul 
centru integrat pentru copiii cu sindrom Down și părinții lor, din România. Proiectul 
este gândit și pus în practică de părintele Radu Mureșan și parohia Mavrogheni. 
Consiliul și primăria trebuie să sprijine astfel de proiecte curajoase și atât de necesare 
comunității noastre.  

b) Burse mărite – PNL susține performanța și consideră că elevii noștri merită eforturile 
noastre 

c) Proiectul școlii si grădiniței de pe Aleea Teișani, lângă complexul Greenfield, este unul 
susținut de întreg consiliul local. Viceprimarul responsabil garantează că lucrările 
trebuie să înceapă în următoarele luni. 

d) Am asigurat bugetul pentru o nouă sală de sport la Colegiul Mihai I. Elevii de acolo 
sunt campioni naționali la fotbal și volei în aproape fiecare generație. Este o 
performanță ce merită facilități mai bune. 

e) Am propus alături de colegii mei proiectul transparenței contractelor primăriei și 
subordonatelor. Proiectul a fost aprobat și votat de consiliu, dar aplicarea lui a rămas 
deficitară, primarul nerespectând decizia Consiliului de mai multe ori.  
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f) Pocket parks – am identificat noi locații unde se pot face mici parcuri de cartier, locuri 
de joacă și de socializare și am asigurat bugetul pentru ele. 

g) Fonduri pentru spitale – am asigurat în buget finanțarea pentru utilitățile celor 4 
spitale ce țin de Sectorul 1 (Floreasca, Grigore Alexandrescu, Oftalmologie și Spitalul 
pentru Arși) 

 
Proiecte în lucru: 

a) Pachet informare pentru tânărul cetățean – primăria să transmită un folder cu 
informații de bază pentru orice tânăr ce împlinește 18 ani în sectorul nostru. Cu 
informații despre taxe, impozite, votare, petiționarea autorităților, pe cine să întrebe 
când vede o groapă pe o stradă sau are o idee pentru un parc, etc. 

b) Limitatoare integrate în asfalt în zonele rezidențiale și în jurul școlilor – pe modelul 
țărilor nordice, limitarea vitezei în zone rezidențiale este extrem de importantă și 
poate salva vieți 

c) Canalizare și apa în zona de nord a sectorului – în zona Străulești Nord și nu numai 
sunt în continuare străzi fără utilități și asfalt. Port un dialog continuu cu autoritățile 
pentru a înțelege când se vor implementa aceste utilități acolo. Și mă asigur că vocea 
cetățenilor ajunge la decidenții din executiv 

d) Refacere parc Brătianu – în spatele Așezămintelor Brătianu din zona Piața Amzei – B-
dul Dacia parcul are nevoie de reamenajare și întreținere. 

e) Parc nou și hub antreprenorial zona Sisești – Străulești Nord 
f) Acces nou în zona Aleea Teișani – Pădurea Neagră – Vadul Moldovei 
g) Reparații Biserica tuturor Sfinților – există o nevoie urgentă de capelă și clopotniță 

nouă. Clădirea este într-o stare avansată de degradare. 
h) Teren pentru parc în zona străzilor Berca, Biharia. 
i) Hackathons de inovare – implicarea tinerilor în administrarea orașului prin găsirea de 

soluții inovative la problemele din sector 
j) Coworking space al primăriei – spații unde ONG-urile implicate în sector pot conlucra 

și organiza activitățile lor 
k) Obligația de a pune pe site stadiul lucrărilor primăriei 
l) Regulament ”Adoptă un spațiu verde” – în lucru, vom urma modelul celor din Cluj 

Napoca și Oradea 
m) Cursuri pentru seniorii din sector de folosire a noilor tehnologii 
n) Mai multe locuri de parcare rezidențiale și un nou regulament de parcări 
o) Piste biciclete – legarea celor din zona centrală spre periferie 
p) Investiții în parcurile și locurile de joacă din parcurile ce țin de primăria Capitalei – 

împreună cu consilierul general Diana Mardarovici ne vom asigura că sectorul 1 este 
bine reprezentat în Consiliul General al Municipiului București. 

 
 

4. Președinte de ședință al Consiliului Local 
 
În cursul acestui an am avut privilegiul de a fi președintele de ședință al Consiliului Local în 
majoritatea ședințelor. În acest an de mandat au fost un total de 38 de ședințe de consiliu 
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local, cele mai multe de până acum. Fiecare mandat standard de președinte de ședință are 3 
luni. Le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea acordată.  
 
Ședințele de consiliu sunt substanțial mai lungi decât în alte orașe sau sectoare. În medie am 
trecut de 4h pe ședință, cu recorduri multiple de 9-11h pe ședință. Principalul motiv îl 
reprezintă lipsa pregătirii ședințelor din timp și graba manifestată de primar prin prezentarea 
din scurt a proiectelor. Consilierii trebuie să citească la propriu sute de pagini înainte de o 
ședință și să verifice legalitatea și oportunitatea lor. În multe cazuri eram anunțați doar cu 1-
2 zile înainte de ședință. În contrast și spre comparație recomand să urmăriți ședințele de 
consiliu de la Sectorul 6 sau Piatra Neamț sau Oradea, acolo unde primarii liberali definesc 
profesionalismul și respectul din administrația publică din România. 
 
Responsabilitatea președintelui de ședință ține de coordonarea ședinței de consiliu, a votului 
pentru proiecte și amendament și facilitarea discuțiilor dintre consilieri. Președintele, 
primarul, precum și consilierii trebuie să respecte atât Codul Administrativ cât și 
Regulamentul de Funcționare al Consiliului Local.  

  
 
 

5. Comisii de specialitate 
 
Consilierul local trebuie să fie membru în minim o comisie de specialitate a Consiliului Local. 
Eu sunt secretarul comisiei de urbanism (Comisia de administrare a domeniului public, de 
organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului 
înconjurător). Comisia avizează toate proiectele de hotărâre ce țin de lucrările publice, 
protecția mediului, organizarea și dezvoltarea urbanistică. Majoritatea proiectelor pe care le 
discutăm țin de Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD). 
 
Două mari dileme sunt reprezentate de interpretarea legislativă și cea de oportunitate a 
proiectelor ce vin la PUD. Din păcate ceea ce am observat, alături de ceilalți consilieri locali, 
este că interpretarea legislativă a avizării, din partea primăriei (echipele arhitecților șefi), lasă 
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de dorit. Recomandarea noastră pentru toți petenții este aceea de a respecta reglementările 
PUG și respectiv PUZ, din respect pentru viitori lor vecini și din respect pentru lege.  
 
Până acum am trecut de peste 150 de PUD-uri și proiecte de HCL avizate în comisie, 
reprezentând peste douăzeci de ședințe de comisie, cu o medie de 2-3 ore fiecare. Prezența 
în această comisie nu este remunerată în plus.  
 
O a doua comisie din care fac parte este cea de vânzare a spațiilor comerciale deținute de 
PMB, conform legii 550/2002. Dacă nu știați primăria are zeci, dacă nu sute de spații (nu are 
inventariate la zi spațiile încă – lucrăm și la acest aspect) în capitală, ce pot fi vândute. O parte 
dintre ele sunt deja într-o stare avansată de degradare și au nevoie de investiții să fie 
refolosite, dar altele sunt încă în stare bună și sunt închiriate de către primărie către diverse 
entități.  
Procedura de completare a dosarului pentru licitație durează, majoritatea imobilelor neavând 
toate actele pregătite. Implică mai multe direcții din primăria sectorului 1 și cea a capitalei, 
cadastriști și experți ANEVAR. Prezența în această comisie poate fi remunerată dacă se va 
reuși vânzarea unor astfel de proprietăți ce nu mai sunt necesare primăriei. Până acum în 
acest mandat nu s-a vândut încă nicio proprietate.  
 
 

6. Prezență în media 
 
În rolul meu de consilier local dar și acela de om politic am fost prezent în presă de multe ori 
în acest an. Atât în presa scrisă cu articole proprii sau interviuri, dar și la radio, online pe 
Facebook și la TV.  
 
Am prezentat viziunea mea la Digi24, B1TV, Realitatea Plus, Antena 1, Antena 3, România TV, 
Metropola TV, Kapital TV și la Radio București respectiv Radio Național FM. Am încercat să 
prezint acolo atât punctul meu de vedere dar și părerile și impresiile primite de la cetățeni. 
 
Am vorbit și online pe contul meu de Facebook și pe cel de Youtube, unde vă aștept cu drag. 
V-am dat raportul sau v-am ținut la zi cu vizitele mele în teren: fie la Romexpo la vaccinare 
sau la târguri auto electrice, fie la Muzeul Literaturii Române unde grupuri civice din zona 
Victoriei și-au prezentat proiectele pentru comunitate, fie în Piața Victoriei de 10 august, fie 
după ședințele noastre interminabile de consiliu.  
 
Colegii mei din prima poză de mai jos sunt: Ramona Porumb, Raluca Haliț, Dinu Gheorghe, 
Dan Podaru și Adrian Oianu. Cea mai activă echipă de consilieri locali din București, conduși 
de președintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja și sprijiniți de cetățeni și sutele de membri ai 
filialei noastre liberale. 
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7. Reprezentare internațională – YEP 
În primăvară secretariatul primăriei ne-a informat de 
posibilitatea aplicării la programul Young European 
Politicians al Comitetului Regiunilor, instituție a Uniunii 
Europene. Am aplicat și am fost selectat, alături de colega 
mea Diana Mardarovici. Eu am reprezentat Consiliul Local 
Sector 1 iar ea a reprezentat Consiliul General al capitalei. 
 
A urmat o serie de întrevederi online de-a lungul lunilor, ce 
se vor termina la finalul lunii noiembrie. Am avut șansa de a 
asculta oameni cu inițiativă din zeci de orașe europene, de a 
participa la dialogul despre viitorul Uniunii Europene și de a 
învăța mai multe despre proiectele eficiente ale colegilor din 
alte consilii din străinătate. 
 
Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndrum să mă contactați 
oricând pe pagina mea de Facebook, pe emailul de la 
primărie sau la telefon: 0730 980 439.   

 


