
 
 
SERBAN REMUS CATALIN – CONSILIER LOCAL SECTOR 1 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2021 

 

SERBAN Remus Catalin, Consilier Local PS 1, membru al Grupului USR-PLUS 

        Membru Comisia de administrare a domeniului public, de 

organizare si dezvoltare urbanistica , realizarea lucrarilor publice, protectia mediului 

inconjurator-domeniul urbanism si amenajarea teritoriului 

 

 

Stimati cetateni ai Sectorului 1,  

Anul 2021 a fost primul an de mandat in calitate de consilier local. A fost  un an in 

care am incercat sa aducem sectorul pe linia de plutire dupa o perioada in care 

banul public a fost cheltuit fara o viziune clara de dezvoltare a sectorului nostru.  

De la sloganul de campanie “#fara hotie la primarie” iata ca am ajuns in 

legislativul Sectorului 1 si sunt alaturi de colegii mei din USR vocea 

dumneavoastra, a celor care prin vot ne-ati trimis in Consiliu sa va reprezentam 

interesele.  

 

 

   Ianuarie 2021  - Decembrie 2021 

1. Prezenta in cadrul sedintelor de Consiliul local in anul 2021. 

ACTIVITATE ÎN PLENUL CONSILIULUI LOCAL ȘI ÎN CADRUL COMISIEI DE 

SPECIALITATE: 

 Ședințe de Consiliu Local:  
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➢ Prezență 100% la cele 33 de  ședințele ordinare, extraordinare şi de îndată ale 

Consiliului Local Sector 1, convocate de către primarul Sectorului 1in anul 

2021. 

 

2. Functii :  

➢ Membru Comisia de administrare a domeniului public, de organizare si 

dezvoltare urbanistica , realizarea lucrarilor publice, protectia mediului 

inconjurator-domeniul urbanism si amenajarea teritoriului 

Participare la ședințele de comisie cu o prezenta de 100%.  

Respectarea promisiunilor din campanie „ Fara blocuri intre case „ ,vizite pe 

teren si discutii cu cetatenii afectati de proiecte care nu respecta indicatorii 

urbanistici. 

➢ Reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de 

Administrație ale următoarelor instituții de învățământ:  

o Colegiul Tehnic Media  

o Liceul „Dimitrie Paciurea”   

  Participarea la seditele Consiliului de Adminitratie atat fizic cat si on line .  

 

 

3. Activitate legislativa:  

 

➢ Am susținut toate proiectele de hotărâri și amendamentele la acestea 

inițiate de doamna primar Clotilde Armand și / sau de colegii mei 

consilieri USR. Am susținut de fiecare dată proiectele pe care le-am 

considerat oportune pentru dezvoltarea Sectorului 1, indiferent din partea 

cărui partid au venit. 
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➢ In anul 2021 au fost propuse 379 de proiecte de hotarari si au 

fost adoptate 240 de hotarari de catre Consiliu Local.  

    In colaborare cu ADP sector 1 am initiat urmatoarele proiecte de 

hotarari care au fost propuse Consiliului Local: 

 

➢ Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare 

dintre Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului 

Public și persoanele interesate în vederea punerii în aplicare a 

Proiectului Sectorului 1 „Adoptă un Spațiu Verde!” 

 

 

 

➢ Proiect de hotarare privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București de a transmite din administrarea Administrației 

Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Sectorului 1 a 

unor aliniamente stradale și spații verzi aflate în proprietatea publică a 

Municipiului București în vederea întreținerii acestora 

 

➢ Proiect de hotarare prin care se solicită Consiliului General al 

Municipiului București trecerea în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1 al Municipiului București a imobilelor identificate cu IE 

221658, IE 242878, IE 262440, IE 206170, precum și a Spațiului verde 

aferent Ateneului Român, imobile aflate în domeniul public al 

Municipiului București 

 

➢ Hotararea nr .143 /03.08.2021privind adoptarea “Regulamentului de 

salubrizare, igienizare și împrejmuire a terenurilor virane aflate pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului – adoptat  

 

 

4. Audiente si corespondenta cu cetatenii, ONG-uri, GIC-uri, societatea 

civila, actiuni in teren: 

 

 Am acordat pe parcursul anului 2021 audiențe tuturor cetățenilor 
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care mi-au solicitat acest lucru si încerc și în prezent să soluționez 

problemele pe care le au în relația cu Primăria Sectorului 1.  

Am preluat de la cetateni sau diferite asociatii sesizari pe care le-am 

adresat diferitelor institutii din cadrul Primariei Sectorului 1. 

 

✓ ADP S 1:  

 

          -  gropi pe diferite strazi, lipsta stalpilor de protectie impotriva 

parcarilor ilegale, semaforizari ale intersectiilor cu risc, solicitare de 

sensuri unice, revopsirea trecerilor de pietoni acolo unde marcajele  

s-au sters, limitatoare de viteza pe strazi cu intersectii periculoase ;   

 

-    defrisari arbori pericole pentru cetateni; 

 

✓ Politia Locala a Sectorului 1:  

 

 Sesizari pentru verificari ale unor constructii care nu ar 

respecta parametrii urbanistici zonali;  

      Depozitare ilegala deseuri si arderi ilegale de deseuri;  

 

 

Actiuni :  

-propunerea de amenajare a sapte noi parcuri /scuaruri in sectorul 1; 

- Promenda Verde: impreuna cu colegi, voluntari , angajati ai PS 1, ADP 

S 1 am continuat  igienizarea primei parti din Promenada Verde : 

toaletarea arborilior, eliminarea gardurilor artizanale  si amenajarea 

zonei Matelotilor ;  

- actiune cu SOR pe Promenada Verde (zona Baneasa) montare de 
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cuiburi pentru pasari  

- inventariere arbori impreuna angajati ADP, voluntari si peisagisti cu 

notorietate -proiect pilot Registru verde pe Bul Aviatorilor si parcul 

Baneasa  , cu aplicatia Tree Plotter Parks  

 

 

In toata acesta perioada am avut intalniri cu reprezentanti din Primaria 

Sector 1 (Directia Patrimoniu, Investitii, Economica) am participat la 

grupuri de lucru pentru mai multe proiecte: 

 

       

5. Media:  

 

Activitate pe canalele social media prin postari punctuale sau 

preluarea  anumitor subiecte de interes ; am raspuns solicitarilor 

tuturor ziaristilor pe diverse teme in functie de informatiile pe care 

le-am detinut in calitate de consileir local;  

 

   

În afara celor enumerate, au mai avut loc numeroase întâlniri de grup cu 

cetatenii , grupuri civice  participarea la dezbateri , preluarea si 

transmiterea sesizarilor cetatenilor catre diverse subordonate ale PS1. 

In anul 2022 ma voi concentra in special pe initierea de Ph (proiecte de  

hotarari) pe care le voi discuta cu colegii din grup si le voi supune 

dezbaterii publice inainte de a fi propuse votului in Consiliul Local, 

continuare audientelor cu cetatenii si preluarea sesizarilor acestora dar cel 

mai important rezolvarea acestor probleme. 
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Continuarea proiectelor enumerate mai sus va ramane pe lista zilnica de 

prioritati si in plus pentru anul 2022 . 

 

Mulțumesc,  

Remus Serban  

Consilier Local din partea Alianței USR-PLUS 

 

31.03.2022 

 

 


