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FUNCŢII ÎNDEPLINITE ÎN CONSILIU 2022:

• Preşedintele Comisiei de administrare a domeniului public, 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător C2 
• Comunicare cu Grupurile de iniţiativă civică din Sectorul 1

• Membru în Comisia de negociere Trifeşti
• Membru în Comisia de negociere Tonitza

• Membru în Comisia Sectorului 1 pentru verificarea conformitatii locative, constituită în baza
Dispoziţiei Primarului nr. 1597 din 31.05.2021 

• Reprezentant Consiliu Local în CA liceu Tonitza, Uruguay, Socolescu

PREZENŢĂ 2022

fizică şi online la 37 de  şedinţe de consiliu local
şi la 20 de şedinţe de comisie de urbanism.

AUDIENŢE ŞI PREZENŢĂ ÎN SECTOR:

63 de audienţe 
prezenţă fizică în sector în fiecare final de săptămână.



ACTVITATE SEMNIFICATIVĂ:

1. Prima   campani  e   de educare şi prevenţie   a   cancerului mamar în colaborare cu Centrul
Medical Caraiman

Aflată deja la a doua ediţie (octombrie 2021 şi octombrie 2022), campania şi-a dorit să ridice
problema unei boli care afectează preponderent populaţia feminină şi care provoacă o rată mare

de deces în cazul depistării târzii.
Timp de 30 de zile femeile din Sectorul 1 au beneficiat de investigaţii gratuite din partea

doctorilor specialişti din cadrul centrului Caraiman dar şi de educaţie de prevenire a cancerului
mamar. 

 Datorită numărului mare de înscrieri la acest program campania a fost prelungită până la
soluţionarea tuturor cazurilor. 

Tradusă în cifre prima campanie a înregistrat 886 de programări pentru mamografii şi 416
pentru ecografii mamare, numerele fiind în creştere la a doua ediţie din anul 2022. 

Succesul acestei campanii a deschis calea altor programe asemănătoare axate şi pe alte boli care
afectează populaţia sectorului 1 şi mai ales promovează activ prevenţia prin investigaţii

medicale anuale obligatorii. 

*extras din desfăşurătorul campaniilor Centrului Caraiman pe anul 2022



Mai multe informaţii pot fi accesate pe următoarele link-uri:  

https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/2097/mamografii-si-ecografii-
mamare-gratuite-pentru-femeile-din-sectorul-1-la-complexul-multifunctional-caraiman

https://buletin.de/bucuresti/femeile-din-sectorul-1-pot-sa-si-faca-gratis-mamografii-si-ecografii-
mamare-la-complexul-caraiman-oferta-e-valabila-pana-pe-11-noiembrie/

De asemenea pentru întrebări şi înscrieri la programele destinate locuitorilor Sectorului 1  puteţi accesa
pagina de facebook a Centrului Caraiman

https://www.facebook.com/complexulmultifunctionalcaraiman/ 
sau pagina de instagram https://www.instagram.com/complexulcaraiman/ .

2. Prima Grădină comunitară educaţională în curtea şcolii

Anul acesta am reuşit să deschidem prima grădină educaţională comunitară în curtea Colegiului
Tehnologic Viaceslav Harnaj.

 Aceasta face parte dintr-un proiect mai mare  intitulat Verde Citadin şi este considerată în acest
moment un proiect pilot. 

În cadrul proiectului Verde Citadin şi cu ajutorul ADP Sector 1 am reuşit să bifăm două parţi esenţiale
pentru comunitate :

 Mască verde pentru containere şi pubele la Piaţa Mureş 
şi 

Gard viu pentru locul de joacă tot de la Piaţa Mureş- acesta fiind solicitat de comunitate de foarte mult
timp. 

Motivele care au stat la baza deciziei de a crea astfel de spaţii verzi au fost desigur suprafeţele excesive
de beton  din curţile şcolilor dar şi dorinţa noastră de a promova  educarea timpurie a elevilor în spiritul

protecţiei mediului oferindu-le în acelaşi timp un spaţiu inedit, sigur şi curat de a-şi petrece timpul
liber. 

Autorii principali ai acestui proiect  sunt Organizaţia Cu Ochii pe Verde, doamna directoare a
Colegiului Harnaj, doamna Felicia Stroe şi a fost făcut posibil cu ajutorul Platformei de Mediu şi ING

Bucureşti. 
 

https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/2097/mamografii-si-ecografii-mamare-gratuite-pentru-femeile-din-sectorul-1-la-complexul-multifunctional-caraiman
https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/2097/mamografii-si-ecografii-mamare-gratuite-pentru-femeile-din-sectorul-1-la-complexul-multifunctional-caraiman
https://buletin.de/bucuresti/femeile-din-sectorul-1-pot-sa-si-faca-gratis-mamografii-si-ecografii-mamare-la-complexul-caraiman-oferta-e-valabila-pana-pe-11-noiembrie/
https://buletin.de/bucuresti/femeile-din-sectorul-1-pot-sa-si-faca-gratis-mamografii-si-ecografii-mamare-la-complexul-caraiman-oferta-e-valabila-pana-pe-11-noiembrie/
https://www.instagram.com/complexulcaraiman/
https://www.facebook.com/complexulmultifunctionalcaraiman/


 Pentru mai multe informaţii despre acest proiect şi despre alte activităţi puteţi accesa pagina de
facebook a asociaţiei Cu Ochii pe Verde la adresa https://www.facebook.com/cuochiipeverde/.  

*pozele aparţin Asociaţiei Cu ochii pe Verde şi au fost preluate de pe pagina de facebook

https://www.facebook.com/cuochiipeverde/


3. Un altfel de festival de teatru, Undercloud 

A 15-a ediţie a Festivalului de teatru Undercloud- Festival de teatru de ORICE organizat la iniţiativa
doamnei regizoare Chris Simion Mercurian a avut loc pe Calea Griviţei în Sectorul 1. 

Festivalul promovează de peste 14 ani sectorul cultural independent, iar pentru locuitorii sectorului 1 a
însemnat o săptămână de activităţi culturale, de expoziţii şi pictură în stradă, de piese de teatru şi

nocturne de lectură alături de mari scriitori şi poeţi contemporani. 
Pentru acest eveniment  Consiliul Local al Sectorului 1 a votat în unanimitate proiectul de hotărâre prin

care se acordau 300000 de lei în interesul public al cetăţenilor Sectorului 1. 
Menţionăm că evenimentul a făcut parte din efortul de susţinere a construcţiei primului teatru

independent şi al comunităţii de pe Calea Griviţei numărul 53. 
Pentru a susţine această iniţiativă sau pentru orice fel de implicare puteţi accesa pagina de facebook a

festivalului la adresa https://www.facebook.com/undercloudfestival.

https://www.facebook.com/undercloudfestival


*pozele aparţin Festivalului de teatru Undercloud ;i au fost preluate de pe pagina de facebook

Vă mulţumesc! 

Prezentul raport a fost întocmit în ianuarie 2023 de către consilier local Sector 1 
Otilia SORETE-ARBORE


