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IULIA-LUMINIȚA HALAȚ - RAPORT DE ACTIVITATE  

NOIEMBRIE 2021 – DECEMBRIE 2022 
 

Raport de activitate 2021-2022 în calitate de Consilier Local la Primăria Sector 1 

 

Am preluat mandatul de consilier în data de 29 octombrie 2020, după ce am depus jurământul. 

M-am implicat în susținerea și implementarea proiectului Brățara Vieții, am fost pe teren, 

am participat la întâlniri cu cetățenii, am vizitat școlile din sectorul 1 și colaborez cu DGASP 

sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman pentru proiecte și rezolvarea problemelor 

cetățenilor. 

Proiectul de HOTĂRÂRE privind implementarea sistemului integrat de teleasistență, 

teleurgență și telemedicină Butonul de Panică în regim gratuit, cu tarif social și tarif 

integral de către Complexul Multifunctional Caraiman a fost votat în ședința de Consiliu 

Local din 22.12.2021. 

Am inițiat acest proiect în luna aprilie 2021 și am prezentat și susținut acest proiect în ședința de 

consiliu din 22 decembrie 2021. 

Butonul de panică reprezintă un sistem de teleasistenţă, teleurgenţă şi telemedicină 

dedicate serviciilor de îngrijiri la domiciliu oferite de personalul medical al Complexului 

Multifuncțional Caraiman şi care este integrat sistemului de telemedicină din cadrul 

Serviciului Ambulanță Socială. 

În ședința din 20.01.2022 am susținut și votat schimbarea numelui proiectului în “Brățara 

Vieții”, deoarece am primit o sesizare potrivit căreia “Butonul Roșu” este marcă 

înregistrată și nu putem folosi această denumire. 

Persoana respectivă a făcut o plângere la Instituția Prefectului și la Primăria Sectorului 1, prin 

care prin care se doreste anularea acestui HCL atât de folositor cetățenilor sectorului 1. 
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Context 

În primul rând, Butonul Roșu nu este marcă înregistrată.  

În al doilea rând, numele proiectului este acum “BRĂȚARA VIEȚII”, schimbarea fiind 

votată cu unanimitate în ședința din 20 ianuarie 2022, ședință la care am explicat că, deși 

această instituție detine domeniul web butonulrosu.ro, acest lucru nu garantează că au 

drepturi asupra acestei mărci sau brand. Cu toate acestea, pentru a începe implementarea 

acestui proiect din data de 15 februarie 2022 am decis să îi schimbăm denumirea în 

“Brățara Vieții”. 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

240/22.12.2021 privind implementarea sistemului integrat de teleasistență, teleurgență și 

telemedicină Butonul de Panică (“Butonul Roşu”) în regim gratuit, cu tarif social și tarif integral 

de către Complexul Multifuncțional Caraiman (K2–009/18.01.2022) 

Se aprobă modificarea H.C.L nr. 240/22.12.2021 și a Anexelor nr. 1,2,3, în sensul că, atât în 

titlul cât şi în cuprinsul hotărârii și Anexelor nr.1,2,3 sintagma de “Butonul de Panică (*”Butonul 

Roşu”)” se va înlocui cu cea de “Brățara Vieții”.  

 

LUĂRI DE CUVÂNT ÎN ȘEDINȚELE DE CONSILIU LOCAL 

Ședința extraordinară de consiliu convocată de îndată din data de 06.10.2022 

Ministerul Dezvoltării a aprobat proiectul Primăriei Sectorul 1 în valoare de 165,6 milioane lei în 

cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 Componenta C10- Fondul local. Se vor construi 

11 blocuri de locuințe pentru tineri în strada Odăi nr. 3-5, un număr total de 366 de apartamente: 

122 de garsoniere, 183 de apartamente cu două camere și 61 apartamente cu trei camere. Se vor 

amenaja locuri de joacă, spații verzi, 400 de locuri de parcare și montăm stații de încărcare 

pentru vehiculele electrice. 

Am susținut acest proiect în Ședința extraordinară de consiliu convocată de îndată din data de 

06.10.2022 (de la minutul 02:50:50) și mă bucur foarte mult că această finanțare a fost aprobată 

de Ministerul Dezvoltării. 
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Ședință ordinară de Consiliu Local, 29 iulie 2022 

Am susținut Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Complexului Multifuncțional Caraiman (K2-

152/21.07.2022) propune reorganizarea Servicului de Îngrijire la Domiciliu în cadrul DGASP 

Sector 1, furnizorul de servicii sociale în baza căruia acest serviciu social a obținut licența de 

funcționare în anul 2016. Cu alte cuvinte, intrarea în legalitate a acestui servicu social. 

Menționez că acest proiect a mai fost pe ordinea de zi de mai multe ori. 

De asemenea, în baza 𝐑𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐀𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐍𝐫.𝟐𝟗/𝟏𝟒.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟐, Complexul 

Multifuncțional Caraiman a fost amendat cu suma de 10000 lei. 

Am toată admirația pentru angajații Complexului Multifuncțional Caraiman pentru munca lor de 

zi cu zi în slujba cetățenilor. Nu pot uita nici de organizarea impecabilă a Centrului de Vaccinare 

de la Romexpo care li se datorează. Cu toate acestea, nu au sprijinul Consilului Local al 

sectorului 1. 

 

Ședință extraordinară de Consiliu local, 20 mai 2022 

 

Am susținut Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Construirea 

de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 

învățământ și asigurarea infrastructurii pentru transportul verde prin amplasarea punctelor de 

incarcare a vehicule electrice în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10/ Componenta 

C10- Fondul local si a cheltuielilor aferente  

Acest proiect presupune accesarea finanțării de 12 mil. euro pentru SECTORUL 1 prin PNRR 

COMPONENTA 10 - Fondul local, construire de locuințe sociale noi, EFICIENTE energetic, 

pentru tineri, în Sos. ODĂI. 

O condiție obligatorie este ca la depunerea proiectului sa fie prevăzute și stații de încărcare 

pentru vehicule electrice astfel încât să se susțină transportul verde și dezvoltarea durabilă. 

Această condiție este prevăzută în Ghid, cap.IV. 

Primăria Sectorului 1 își propune să contruiască locuințe noi, eficiente energetic, prin accesarea 

finanțării de 12 milioane de euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată (mp suprafață construită) este de 794 euro/mp, fără 

TVA. 

Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente COMPONENTEI 10 – Fondul local este de 100% 

din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 12.155.000 euro. Pe principiul “Primul venit, primul 

servit”. 

Legătura între locuințele sociale și Stațiile pentru vehiculele electrice este reliefată în capitolul 

IV din ghid. 
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Ședință extraordinară de Consiliu Local, 7 februarie 2022 

Am prezentat și susținut Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a 

cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru 

reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 1 al 

Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe 

incluse în cadrul Programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe la nivelul 

Sectorului 1 al Municipiului București. 

 

Am prezentat cadrul legal, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 și Decizia 

nr.63/27.11.2020 Curții de Conturi a României-Camera de Conturi București, care constată ca 

abatere „încheierea contractelor de mandat cu asociațiile de proprietari care au beneficiat de 

reabilitarea termică a imobilelor, cu preluarea obligației de finanțare de la bugetul local și a cotei 

de 10% din valoarea lucrărilor care trebuia suportată de asociații, în baza Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr.3/31.01.2008, abrogată de drept, ca urmare a 

publicării OUG nr.18/2009”, urmând ca înlăturarea neregularităților să se realizeze prin 

„supunerea spre dezbatere și eventuala aprobare de către Consiliul local Sector 1 a cotei ce 

revine asociațiilor de locatari din contravaloarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor, în 

conformitate cu prevederile OUG nr.18/2009, cu modificările și completările ulterioare și, după 

caz, cuantificarea, înregistrarea în evidența contabilă și urmărirea încasării acestei creanțe”, în 

conformitate cu pct. 2 din dispozitivul Deciziei nr. 63/27.11.2020. 

De asemenea am prezentat și un punct de vedere al unui reprezentat al asociațiilor de proprietari 

care mi-a transmis următoarele: 

 

„Să presupunem că pentru un bloc de 10 etaje cu 20 de apartamente costul reabilitării va fi de 1 

milion de lei. Asta înseamnă că proprietarii vor trebui să contribuie cu 10% pe o perioadă de 10 

ani, deci 100000 Ron, sau 10000 Ron pe an, adică 500 de lei pe an pe apartament. Pentru un 

apartament de 3 camere, încălzirea la RADET pe perioada iernii costă cam 1500 lei într-un bloc 

reabilitat, și sub 1000 lei după reabilitare. Așa că nu se pune problema de a taxa mai mult 

populația. Chiar din contră, vom face economie, având în vedere creșterile preconizate la prețul 

gigacaloriei. 

Dacă azi trece acest HCL, trebuie parcurse următoarele etape pentru realizarea proiectelor: 

notificarea asociațiilor de proprietari, convocarea de adunări generale pentru a aproba actele 

adiționale la contractele de mandat, apoi proceduri de achiziții publice pe calupuri de blocuri pt 

evaluarea riscului seismic, SF/DALI, proiectare și documentație tehnică pentru avizele necesare, 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apoi alte notificări pt asociațiile de proprietari ca să 
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facă alte AG-uri ca să aprobe proiectele, apoi alte proceduri de achiziții publice pt execuția 

lucrărilor, apoi lucrările efective și într-un final recepția lucrărilor. Deci foarte probabil ne vom 

întinde pe un orizont de timp de 2-3 ani, când deja preturile la gigacalorie și gaz metan sunt în 

plină creștere. 

Comparat cu o soluție de finanțare din mediul privat (credit bancar), costul pentru asociațiile de 

proprietari al soluției propuse de primărie este de cel puțin 10 ori mai mic, pentru că 90% sunt 

fonduri europene. 

Și un ultim argument care nu e general valabil, noi la asociația noastră amânăm să facem alte 

lucrări de amenajare până după reabilitare pentru că nu vrem să fie afectate de viitorul șantier 

De exemplu, amenajarea spațiului verde din jurul blocului, instalarea de camere de supraveghere 

și iluminat în curtea blocului, renovat casa scării, etc.” 

Concluzii: 

Cota de finanțare de 10% este prevăzută în lege, în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

18/2009 care trebuie aplicată. 

Cu excepțiile de acum prevăzute în aceeași Ordonanță, aprox. 50% dintre proprietari vor fi scutiți 

de aceasta taxă. 

 

Ședință Ordinară de Consiliu Local, 20 DECEMBRIE 2022 

În ședința ordinară de ieri, 22 decembrie, s-a votat Proiectul de HOTĂRÂRE privind 

implementarea sistemului integrat de teleasistență, teleurgență și telemedicină Butonul de 

Panică (“Brățara Vieții”) în regim gratuit, cu tarif social și tarif integral de către 

Complexul Multifunctional Caraiman. 

Brățara Vieții reprezintă un sistem de teleasistenţă, teleurgenţă şi telemedicină dedicate 

serviciilor de îngrijiri la domiciliu oferite de personalul medical al institiției noastre şi care 

este integrat sistemului de telemedicină din cadrul Serviciului Ambulanță Socială. 

Butonul de panică se poate adresa nu numai persoanelor de peste 65 de ani ci şi unei categorii 

populaționale mai extinse de la nivelul comunității : 

persoanelor singure sau izolate, pensionarilor şi vârstnicilor, bolnavilor cronici, persoanelor cu 

dizabilități, pacienţilor externați/ recent operați, copiilor singuri acasă, viitoarelor mame, 

persoanelor expuse profesional. 

În cursul unui ședinte de consiliu din anul 2021 a fost prezentată situația acestor brățări 

(telefoane mobile cu brățară SOS Wireless) – la acest proiect, în afară de doamna director 

Mariana Mateeaș, doamna director adjunct, domnul administrator al Complexului 
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Multifunctional Caraiman și subsemnata, s-au mai implicat și doamna Cristina Pascu, 

liderul grupului civic Sala Palatului, domnul Serghei Dumitrescu și doamna Aurora 

Pătrășcoiu liderii grupului civic Bucureștii Noi. 

Împreună am organizat 2 întâlniri (în 29 aprilie și 24 mai 2021). 

Pe scurt, sistemul funcționează în felul următor: după apăsarea butonului de panică, 

persoana vârstnică este apelată de către un operator din centrul de telemedicină, iar dacă 

nu răspunde, se încearcă localizarea ei și trimiterea ambulanței. 

Ședință Ordinară de Consiliu Local, 27 NOIEMBRIE 2021 

Am luat cuvântul pentru a susține Proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului 

General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia Acordul de 

parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Fundația Viață și Lumină și 

Fundația e-Romnja, pentru atragerea finanțării nerambursabile din Granturile SEE și Norvegiene 

2014-2021 alocate prin Apelul nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – Apel deschis 

de proiecte – Runda a 2-a, lansat în cadrul Programului Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și 

creșterea incluziunii romilor”, care a mai fost pe ordinea de zi a ședințelor de consiliu local din 3 

august și 9 septembrie 2021. 

Hotărârea Consiliului Local nr. 229 din 25.11.2021 privind solicitarea acordului Consiliului 

General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia Acordul de 

parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Fundația Viață și Lumină și 

Fundația e-Romnja, pentru atragerea finanțării nerambursabile din Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2021 alocate prin Apelul nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea 

romilor” – Apel deschis de proiecte – Runda a 2-a, lansat în cadrul Programului 

Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

A fost repusă pe ordinea de zi a ședinței din 27 noiembrie deoarece proiectul cu fonduri 

nerambursabile al Primăriei sectorului 1 dezvoltat de domnul administrator public, 

domnul Ciprian Barna, și Compartimentul Strategii și Dezvoltare Durabilă, Programe, 

Proiecte din Primăria sectorului 1 s-a clasat pe locul 6 în România, dintr-un număr de 100 

de proiecte depuse. 
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Proiectul presupune Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare 

și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1” prin: creșterea numărului de 

copii care participă la programele educaționale, creșterea numărului de persoane încadrate 

pe piața formală a muncii, precum și prin reducerea inegalităților privind acoperirea cu 

servicii sociale și medicale. 

Proiectul vizează tocmai acele cartiere cu concentrare a populație vulnerabilă de etnie romă, 

unde se regăsesc și unitățile școlare cu rezultate slabe (la evaluarea națională), dar și în ce 

privește repetenția și abandonul școlar, respectiv: Giulești și Giulești-Sârbi (partea din Sectorul 

1), Chitila și Chitila Triaj și o zonă din Străulești. Proiectul își propune, să identifice și să reducă 

de asemenea, riscul de abandon școlar al elevilor ale căror familii locuiesc pe raza Sectorului 1 și 

sunt în situație de vulnerabilitate, fiind cu precădere de etnie romă, prin crearea unui mecanism 

de prevenire și combatere a absenteismului și abandonului școlar și a instrumentului de 

semnalizare a acestor cazuri între școală și DGASPC. 

https://iuliaconsilier.wordpress.com/2021/05/25/intalnirea-nr-2-butonul-rosu-caraiman/ 

https://iuliaconsilier.wordpress.com/2021/11/26/ziua-internationala-pentru-eliminarea-violentei-

asupra-femeilor/ 

 

 

 

https://iuliaconsilier.wordpress.com/2021/05/25/intalnirea-nr-2-butonul-rosu-caraiman/
https://iuliaconsilier.wordpress.com/2021/11/26/ziua-internationala-pentru-eliminarea-violentei-asupra-femeilor/
https://iuliaconsilier.wordpress.com/2021/11/26/ziua-internationala-pentru-eliminarea-violentei-asupra-femeilor/
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Ședință Ordinară de Consiliu Local, 20 ianuarie 2022 

Am luat cuvântul de trei ori pentru a susține două proiecte și pentru a puncta câteva detalii 

despre noua Organigramă a Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii 

de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.(CIDS). Acest proiect a mai fost pe ordinea de zi a 

ședinței din noiembrie (una dintre ele) și nu a fost votat. Referitor la controversa privind 

scoaterea acestui proiect de pe OZ, menționez că proiectul de reorganizare a Companiei de 

Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A trebuie 

aprobat în ședința de consiliu local deoarece Consilul local al Primăriei Sector 1 este 

acționar majoritar.  

S-a votat cu unanimitate de voturi Protocolul privind colaborarea dintre Consiliul Local al 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti prin Direcţia Generala de Asistenţă Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Congregatia Inimii Neprihănite, în scopul 

implementării proiectul ”Casa Familic Sfanta Maria” (K2 007/18.01.2022). 

Obiectul prezentului Protocol îl constituie colaborarea părților în domeniul protecției 

drepturilor copilului, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, în cadrul 

Casei de Tip Familial a Asociației situată în Bucureşti, Sector 1, Str. Jimbolia nr. 14A. 

Pachetul esenţial de servicii va conţine: găzduire pe perioadă nedeterminată; asistenţă medicală 

şi îngrijire; evaluare şi consiliere psihologică; asigurarea educației şcolare; socializare şi 

petrecere a timpului liber; reintegrare familială şi comunitară. 

Grupul țintă este reprezentat de un număr de maxim 12 copii/tineri instituționalizați, ai 

căror părinți au domiciliul în Bucureşti – Sectorul 1 sau provin din alte Centre din cadrul 

D.G.A.S.P.C 

ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ CONGREGAȚIA INIMII NEPRIHĂNITE denumită pe scurt 

Asociația, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Abrud nr. 78, are în administrare și Casa de Copii 

Sfântul Iosif din Odorheiul Secuiesc unde trăiesc și învață aproximativ 150 de copii.  Acest 

așezământ funcționează EXCLUSIV din donații. Mulți copii care altfel nu ar fi avut nicio șansă 

în viață, au acum, datorită surorilor din Congregație.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

240/22.12.2021 privind implementarea sistemului integrat de teleasistență, teleurgență și 
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telemedicină Butonul de Panică (“Butonul Roşu”) în regim gratuit, cu tarif social și tarif 

integral de către Complexul Multifuncțional Caraiman (K2–009/18.01.2022) 

Se aprobă modificarea H.C.L nr. 240/22.12.2021 și a Anexelor nr. 1,2,3, în sensul că, atât în 

titlul cât şi în cuprinsul hotărârii și Anexelor nr.1,2,3 sintagma de “Butonul de Panică (*”Butonul 

Roşu”)” se va înlocui cu cea de “Brățara Vieții”.  

Împreună cu doamna director al Complexului Multifuncțional Caraiman am decis această 

schimbare pentru că o instituție deține domeniul butonulrosu.ro, ceea ce nu implică totuși că 

această sintagmă “Butonul Roșu” este marcă înregistrată la OSIM, și nici nu este. Am considerat 

oportună această schimbare deoarece vrem să începem să implementăm proiectul de la 15 

februarie 2022 și nu ne permite timpul să mai întrăm în alte controverse și discuții inutile. 

 

COMUNICARE CU CETĂȚENII 

În urma solicitărilor primite din partea cetățenilor, am făcut interpelări și solicitări, fie verbal, fie 

electronic prin depunerea unor adrese la adresa de email a Complexului Multifuncțional 

Caraiman, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Primăria 

Sectorului 1. Am fost în audiență de mai multe ori la Direcția Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 pentru problemele cetățenilor.  

 

ȘEDINȚE DE CONSILIU  

Am participat la toate ședințele de consiliu local convocate de doamna primar. Am lipsit la două 

ședințe în lunile iunie și septembie când am fost plecată din țară în interes de serviciu, în calitate 

de ziarist.  

Am făcut parte din două comisii de negociere, comisia de negociere în vederea punerii în 

aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 101/14.06.2022 pentru aprobarea 

constituirii comisiei de negociere și închirierea imobilului situat în Calea Floreasca nr. 165, 

Sector 1, compus din clădire S+P+M în suprafață desfășurată de 1300 mp și suprafață 
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construită la sol de 552,33 mp, în vederea desfășurării activității Grădiniței nr. 283 și 

comisia de negociere în vederea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 172 din 

25.11.2022 pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere și închiriere a imobilului 

situat în Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, clădire în suprafață desfășurată de 99,81 mp în 

vederea desfășurării activității Grădiniței Steaua - Creșa Zebra Zou.  
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