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Consilier local: GRIGORESCU ALINA CRISTINA 

 

Mi-am inceput activitatea in data de 3 februarie 2021 prin depunerea juramantului si preluarea 

mandatului de consilier local. 

Inca de la inceputul mandatului activez in calitate de membru in cadrul Comisiei pentru administratie 

publica locala, juridice, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si 

patrimoniu – domeniul juridic si patrimoniu (C4). 

 

De la preluarea mandatului, am participat la toate sedintele Consiliului local ordinare, extraordinare si de 

indata, exceptie fiind cazurile in care am fost in concediu de odihna legal. 

Am sustinut toate proiectele de hotarari si amendamentele la acestea initiate de dna primar Clotilde 

Armand si /sau de colegii mei consilieri. 

Am fost numita in calitate de membru in cadrul: 

 Comisiei de negociere constituita in vederea cumpararii imobilului din strada Panciu nr. 21 sector 

1 in scopul desfasurarii de activitati de invatamant de catre elevii Scolii Gimnaziale nr. 179, 

Bucuresti   

 Comisiei de negociere constituita in vederea cumpararii imobilelor din strada Trifesti nr. 1 si nr. 3, 

sector 1 in scopul amenajarii unui loc de joaca; 

 Consiliului de administratie al Gradinitei nr. 47, Sector 1 in calitate de reprezentant al Consiliului 

Local al Sectorului 1. 

 

 

In calitate de consilier local am inaintat o serie de interpelari adresate catre: 

 

 Politia Locala Sector 1 cu privire la: masini abandonate pe spatiul public, parcari neregulamentare, 

necolectare deseuri menajere sau reciclabile sau nerespectarea de catre Romprest a programului 

de colectare, situatie gunoi din curtea imobilului situat in str. Munteniei nr. 16B; 

 Administratia Strazilor Municipiul Bucuresti cu privire la gropi in carosabil, stadiu lucrari la 

carosabil etc; 

 Directia Cadastru, Directia Administrare publica si Directia Juridica din Primaria Sectorului 1 cu 

privire la situatia unor imobile de pe raza Sectorului 1; 

 Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate cu privire la stadiul lucrarilor la Teatrul de vara 

din Parcul Bazilescu si Teatrul Masca; 



 Institutia Prefectului cu privire la diverse neregularitati constatate in desfasurarea sedintelor 

Comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenilor si patrimoniu – domeniul juridic si patrimoniu 

 

In calitate de consilier local am avut nenumarate intalniri cu cetatenii si asociatiile de cetateni, 

dintre care mentionez urmatoarele: 

 

 Discutie cu reprezentantii Asociatiei Florarilor si Meseriilor Traditionale cu privire la protejarea 

drepturilor acestora; 

 Discutii cu Grupurile civice Iubesc Bucurestii Noi si Cartierul Bucurestii Noi pe teme de interes 

pentru cetatenii cartierului; 

 Discutii cu reprezentanti ai Proiectului ASAP – pe subiecte de colectare selectiva si reciclare in 

scolile din Sectorul1  -proiect deja implementat; 

 Discutii cu reprezentanti ai Asociaţiei pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului – EDIT 

– pe probleme de siguranta rutiera; 

 Diverse interpelari din partea cetatenilor, in general online, avand in vedere situatia pandemica, 

pe care le-am rezolvat fie prin raspunsuri si solutii concrete comunicate acestora fie prin 

redirectionarea catre institutiile abilitate; 

 

 

 

 


