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Laurentiu Dragusin consilier local USR/raport activitate 2022 
 

 

Participare la : -sedintele Consiliului Local;  

  - sedintele Comisiei de administratie publica locala, juridica, apararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si patrimoniu (C.4); 

  - lucrarile Comisiei locale de ordine publica.  

 

Implicare in :  - indrumarea activitatii Politiei Locale; 

                        - situatia legalitatii constructiiilor din diferite cartiere ale sectorului;  

                        - situatia autoturismelor abandonate pe domeniul public; 

  - situatia parcarii autoturismelor pe domeniul public in sector;                       

  - situatia parcurilor/locurilor de joaca (din proximitatea blocurilor de locuinte) si 

incadrarea functionarii acestora in intervalul orar prevazut de lege - redactarea Regulamentului 

pentru utilizarea spatiilor de agrement din sector - ca amendament al HCL 158/2016; proiectul de 

mendare a HCL 158/2016 urmeaza a fi introdus pe OZ a CL Sector 1 in cursul anului 2023; 

  - asigurarea starii de functionalitate a carosabilului strazilor din competenta 

Primariei S.1;  

  - situatia toaletarii vegetatiei de pe domeniul public; 

  - situatia poluarii fonice a cartierelor din sector strabatute de zborurile avioanelor 

care decoleaza/aterizeaza pe Aeroportul Baneasa in intervalul de timp de odihna nocturna 

prevazut de lege;  

  - imbunatatirea situatiei de salubrizare si functionare a Pietei 16 Februarie; 

  - solutionarea mai rapida si eficienta a depozitelor necontrolate de deseuri de 

mobilier si materiale de constructii de pe raza sectorului. 

   

 In Comisia locala de ordine publica am solicitat informarea factorilor de decizie din PS1 

cu privire la situatia infractionalitatii la nivelul sectorului, atat din partea reprezentantului Politiei 

Romane precum si din partea Politiei Locale S1. De asemenea, prin interpelari si sesizari 

adresate PLS1 am actionat pentru solutionarea cu celeritate a unor situatii legate de depozite 

necontrolate de deseuri, acte de comert stradal in zone improprii sau a altor probleme de 

competenta Politiei Locale din sector.  

 Activitatea Consiliului Local este extrem de ineficienta - timpul alocat declaratiilor cu 

caracter politic precum si cel la dispozitia cetatenilor a depasit cu mult limitele acceptabile; 

multe dintre sedinte s-au prelungit nepermis de mult fara a fi fost finalizate multe dintre 

proiectele de hotarari. Declaratiile unor consilieri/cetateni sunt de multe ori la limita de jos a 

decentei, unele interpelari fiind insotite de limbaj suburban, de intreruperi frecvente ale 

interlocutorilor si ton ridicat ceea ce face ca uneori atmosfera sa fie ca de stadion.      

 Timpul alocat cetatenilor a fost arareori utilizat pentru a fi aduse in discutie probleme de 

competenta Consiliului Local ci, de cele mai multe ori, a fost folosit pentru a adresa de la 

microfonul consiliului, probleme de competenta exclusiva a executivului (primar, viceprimari 

sau entitati subordonate).  Sumarizand pe intreg anul 2022, din numarul total de sedinte de CL 

(44) numarul de ore utilizate 155 de ore in sedintele in plen. Au fost adoptate 219 hotarari de 

consiliu dintre care 84 au fost verificate dpdv al legalitatii iar pentru circa 10% au fost ridicate 

obiectii din partea Prefecturii. Un exemplu de ineficienta a fost adoptarea Bugetului pe anul 

2022, pentru care  au fost necesare 12 sedinte de consiliu. Media obtinuta este de 4,5 HCL 

/sedinta /3,5ore. 

 Atmosfera este tensionata, nu se respecta regulile minime ale dialogului si nici 

solemnitatea prevazuta de Codul Administrativ.  


