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Dragi locuitori ai Sectorului 1,
                 Mă numesc Alberto Iosif Caraian, am 32 de ani și sunt tatăl a doi copii.
Locuiesc în cartierul Dămăroaia și fac parte din comunitatea romilor și din cea a
membrilor bisericilor protestante și reformate.
      Aceste comunități au nevoie de o voce, și de aceea am decis să candidez pentru un
loc în Consiliul Local al Sectorului 1. 
       În primul an de mandat am încercat să reprezint cu onoare și demnitate minoritățile
din Sectorul 1 și să ajut la dezvoltarea unor programe de integrare pentru egalitate de
șanse, pentru protecție și incluziune social. Mi-am propus să fiu un mediator cultural, dar
și un promotor al educației. În acest sens, am derulat campanii de conștientizare în cadrul
comunității în ceea ce privește drepturile copiilor la educație și programele pe care le pot
accesa. 
          Având doi copii micuți, educația reprezintă pentru mine un domeniu foarte
important. De aceea, la nivelul sectorului am decis să mă implic și fac parte din Consiliile
de Admnistrație ale următoarelor Unități de Învățământ: Școala Gimnazială nr. 179,
Gradinița nr.251 și Colegiul Național George Enescu.
     Am facilitat dialogul dintre foarte multe familii vulnerabile de la nivelul Sectorului 1 cu
autoritățile locale și am rămas într-un permanent contact cu aceștia. 
Susțin elaborarea și aprobarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând
minorității rome la nivel local.

CUVÂNT ÎNAINTE
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PROIECTE DE HOTĂRÂRE
INIȚIATE

Pe parcusul acestui an am inițiat mai multe proiecte de
hotărâri de Consiliul Local alături de colegii mei social -
democrați. Fac parte din comisia de sănătate și protecție
socială, o comisie care îmi permite să identific proiectele cu
caracter social și să le amendez spre interesul comunității
locale. De asemenea, alături de colegii mei din grupul
consilierilor locali PSD Sector 1, am inițiat mai multe
proiecte de hotărâri de consiliu local. Dintre acestea
amintesc: „Grădinița de vacanță” și proiectul de hotărâre
privind acordarea unui ajutor de urgență la plata chiriei.
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AMENDAMENTE

În activitatea unui consilier local pot apărea oricând situații ce necesită
o soluție pentru cetățenii pe care îi reprezintă. De foarte multe ori,
Primarul, prin aparatul de specialitate, vine cu propuneri, însă acestea
nu sunt întotdeauna în concordanță cu dorințele oamenilor. De aceea,
de foarte multe ori suntem nevoiți să aducem amendamente la aceste
proiecte. 
Un astfel de exemplu îl reprezintă amendarea legii bugetului pentru
Sectorul 1 pentru anul 2021.
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În anul 2021 am adresat o serie de întrebări și interpelări Primarului
Sectorului 1 referitoare la situația protocoalelor dintre Consiliul Local
al Sectorului 1 și diferite culte religioase. Am adresat aceste întrebări
în contextul în care nu doresc să se producă discriminări în rândurile
minorităților religioase din sector, iar corect este ca toate acestea să
fie incluse în programele și parteneriatele cu Primaria Sectorului 1.
    De asemenea, am adresat o serie de întrebări și interpelări
Primarului Sectorului 1, referitoare la siguranța copiilor în școli, în
contextul în care foarte multe școli din Sectorul 1 nu au avut o bună
perioadă de timp servicii de pază.

ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI
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Alături de  colegii consilieri locali din Partidul Social Democrat Sector
1, am inițiat o serie de întâlniri periodice cu locuitorii din Sectorul 1.
           La nivelul Sectorului, m-am ocupat, în prima perioadă a
mandatului în mod special de cartierele Bucureștii Noi și Străulești,
fiind și zonele pe care le cunosc cel mai bine, și de ale caror probleme
am convenit că ma voi ocupa la început de mandat.
           Astfel, în fiecare săptămână acordăm audiențe cetățenilor, la
sediul nostru, dar de asemenea ne și deplasăm in diferite cartiere din
sector pentru a vorbi cu oamenii și a vedea pe teren situația exactă.
          Personal, am participat în decursul anului 2021, la peste 56 de
audiențe cetățenești, iar locuitorii cu care am apucat să interacționez
până în acest moment, și ale căror probleme le-am înaintat și rezolvat
în cadrul Consiliului știu că telefonul meu este deschis 24/24, fiind la
dispozitia cetățenilor.

AUDIENȚE
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Sunt membru în următoarele Consililii de Administrație a
unităților de învățământ din Sectorul 1: 
·      Grădinița nr. 44
·      Grădinița nr. 251
·      Școala Gimnazială ”Nicolae Grigorescu”
·      Școala Gimnazială nr. 179
·      Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”

ACTIVITATEA ÎN CADRUL UNOR
INSTITUŢII/SOCIETĂŢI/COMISII ÎN CALITATE DE
REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL
SECTORULUI 1: 
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