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Municipiul Bucuresti 

Consiliul Local al Sectorului 1 

Consilier Cristian Adrian Tudose 

Din partea Partidului Social Democrat 

  

 

 

 

Raport de activitate pe anul 2022 

 

Prezentul raport de activitate este redactat in conformitate cu prevederile art. 

225 din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare si corespunde perioadei 1 ianuarie-31 

decembrie 2022. 

 

Activitati pe tematica Protectia Mediului  

 

Am continuat activitatea de monitorizare a evolutiei stadiilor procesuale pentru 

procesele intentate de Primaria Sectorului 1 impotriva Agentiei de Mediu Bucuresti 

(emiterea A.I.M. pentru C.M.I.D. Iridex- Dosar 15248/3/2018) castigat la fond si 

aflat in recurs cat si a procesului intentat de Iridex impotriva Guvernului Romaniei 

pentru modificarea (retroactiva!!!) a Hotararii de Guvern 349/2005, (Dosarul 

6776/2/2020, in care IRIDEX a solicitat Guvernului Romaniei schimbarea legislatiei 

privind depozitarea deseurilor, dosar in care Primaria Sectorului 1 are calitate de 

intervenient alaturi de doua ONG-uri de Mediu in favoarea Guvernului) in speta a 

articolului 9, alin 3, incalcat de Iridex la extinderea depozitului de deseuri pe teren 

privat, care a reprezentat norma juridica pe baza careia instanta s-a pronuntat la fond 

in 2020. Dosarul, castigat la fond de Guvernul Romaniei si Primaria Sectorului 1 

(intervenient) se afla in faza de recurs. 

 

1- Am initiat Proiectul de Hotarare de Consiliu Local prin care se solicita 

Primariei Municipiului Bucuresti darea in administrare catre Primaria Sectorului 1 

si ulterior obligatia impaduririi a celor 11 hectare de teren aflate din 2016 in 

proprietatea P.M.B., in vederea stoparii dezvoltarii de noi facilitati de procesare a 

deseurilor in Sectorul 1, proiect care si la aceasta data este blocat la Primarul Clotilde 
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Armand, care insa a propus un proiect ( votat de Consiliul Local ) si la care am adus 

amendamentele necesare, fiind insa respins de aparatul Primariei Capitalei pentru 

vicii de cunoastere a legislatiei mediului ( Primarul Armand dorea infiintarea de 

locuri de joaca pe acel teren, la mai putin de 1000 de metri fata de depozitul de 

deseuri) 

2- Am solicitat participarea la sedinta de lucru (intalnire cruciala pentru cetatenii 

afectati de poluarea din Nordul Capitalei, initial anuntata ca sedinta publica iar 

ulterior tinuta in spatele usilor inchise) pe problematica deseurilor din Bucuresti, 

participare aprobata de Prefectul Capitalei, dar refuzata de Primarul Armand, prin 

seful serviciului imagine si comunicare a Primariei Sectorului 1.  

-Am participat la intalniri pe tema depozitarii deseurilor si a poluarii aerului, la 

Prefectura Municipiului Bucuresti. 

-Am semnalat probleme si propus solutii in fiecare sedinta de Consiliu pentru 

rezolvarea poluarii cu care se confrunta cetatenii Sectorului 1. 

 

2-Activitatea in cadrul comisiilor de specialitate 

-Am desfasurat activitatea specifica in cadrul Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția 

mediului înconjurător- domeniul urbanism și amenajarea teritoriului, unde am 

dezbatut propunerile inaintate comisiei, la toate sedintele convocate. Am verificat ca 

aceste propuneri sa nu exceada cadrului legal si sa fie corelate cu prevederile legale 

aplicabile in domeniu. 

 

2-Intalniri cu cetatenii din Sectorul 1 

-De-a lungul intregului an m-am intalnit cu cetatenii afectati de poluarea din nordul 

capitalei, pe care i-am informat despre evolutia pe rolul instantei a Dosarelor cu nr. 

15248/3/2018 si 6776/2/2020, despre cooperarea interinstitutionala pentru 

diminuarea efectelor poluarii (Ministerul Mediului, Agentia pentru Protectia 

Mediului Bucuresti, Garda Nationala de Mediu, etc) 

 

2-Activitatea in cadrul comisiilor de specialitate 

-Am desfasurat activitatea specifica in cadrul Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția 
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mediului înconjurător- domeniul urbanism și amenajarea teritoriului, unde am 

dezbatut propunerile inaintate comisiei, la toate sedintele convocate. Am verificat ca 

aceste propuneri sa nu exceada cadrului legal si sa fie corelate cu prevederile legale 

aplicabile in domeniu. 

 

3-Proiecte de hotarari si amendamente 

In cele 40 de sedinte de Consiliu Local din 2022, la care am fost prezent, am fost 

initiator si semnatar, alaturi de Grupul Consilierilor PSD, a peste 20 de Proiecte de 

Hotarari de Consiliu pe teme de maxim interes pentru cetatenii Sectorului 1 (mediu, 

educatie, sanatate, burse, protectie sociala, termoficare, infrastructura). Toate aceste 

Proiecte au fost blocate de catre Primarul Clotilde Armand prin neintroducerea lor 

in procesul legal deliberative, unde Consiliul Local putea sa decida in favoarea 

intereselor cetatenilor.  

4-Membru in Consiliul de Administratie din partea Consiliului Local al Sectorului 1 

la Liceul Nicolae Iorga si la Scoala 178. 

Am activat la intalnirile Consiliului de Administratie si am sprijinit in limita 

competentei mele demersurile facute de conducerea unitatilor de invatamant in 

vederea eficientizarii actului de invatamant si a rezolvarii problemelor specific. M-

am opus desfiintarii de catre Primarul Armand a directiei aministrative de 

specialitate care se ocupa de liceele, scolile si gradinitele din Sectorul 1. 

Consider ca toate activitatile desfasurate in calitate de consilier local, au fost in 

spiritul si in litera legii, au respectat moralitatea si au avut ca unic scop binele 

cetatenilor din sectorul 1. Deasemenea, am contribuit la functionarea mai eficienta 

si legala a institutiilor si autoritatilor administratiei publice locale. 

 

                                                         Numele 

                                                                  Tudose Cristian Adrian 

 

 


