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Raport de activitate 
Consilier Local Chirvasă Viorel Daniel 

 

1. CUVÂNT ÎNAINTE 

Stimați locuitori ai Sectorului 1,  

Sunt Daniel Chirvasă și sunt onorat să pot reprezenta interesele dumneavoastră în 

Consiliul local.  

Prin adoptarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 280/23.11.2020, prin care se aprobă 

stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor 

fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de 

consilieri sau consilieri independenți și componența nominală a acestora, am fost validat 

drept membru în Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu. Am analizat cu seriozitate 

toate lucrările Comisiei și am încercat de fiecare dată să vin cu sugestii, atât privind forma, 

cât și conținutul.  Am susținut inițiativele sustenabile și am amendat acele inițiative care am 

considerat că trebuie să sufere modificări. În ceea ce mă privește, am credința că 

oportunitatea proiectelor de hotărâri inițiate trebuie avută în vedere de către orice consilier 

local care este de bună-credință și servește interesele celor care l-au ales.  

În cadrul comunității noastre locale, m-am ocupat mai mult de zona Chitila - Giulești, 

zona pe care o cunosc foarte bine, fiind, de altfel, și zona în care am copilărit. 

Sunt în permanență la dispoziția vecinilor mei de cartier și a tuturor celor care îmi 

solicită sprijinul sau îndrumarea, în limitele atribuțiilor mandatului pe care îl exercit. Alături 

de colegii mei din Partidul Social Democreat am răspuns tuturor sesizărilor și problemelor 

semnalate și am încercat, pe cât posibil, să le transformăm în proiecte de hotărâri de 

consiliu.  
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2. PROIECTE DE HOTĂRÂRE INIȚIATE 

În cursul anului 2022, având în vedere profesia mea de inginer ecolog, m-am concentrat 

asupra chestiunilor care privesc protejarea mediului înconjurător și dezvoltarea sustenabilă. 

Alături de colegii mei, consilierii locali ai grupului PSD, am depus proiecte de hotărâri 

care privesc și alte domenii, precum: bugetarea participativă, bursele elevilor, locuințele 

sociale, ajutorul acordat cetățenilor afectați de criza prețurilor din energie și nu numai, 

protejarea mediului înconjurător și proiecte privind dezvoltarea sustenabilă a sectorului 

nostru.  

 

3. AMENDAMENTE LA BUGETUL LOCAL 

Împreună cu ceilalți colegi din grupul consilierilor locali ai PSD, am depus o serie de 

amendamente, printre acestea regăsindu-se: alocarea și majorarea sumelor pentru mai 

multe proiecte și obiective de investiții referitoare la sănătate (cheltuieli de funcționare și 

pentru dotare cu aparatură a spitalelor), educație (reabilitare și modernizare școli și 

grădinițe, burse ale elevilor și alte proiecte educaționale) și infrastructură (modernizare 

străzi și infrastructură rutieră). 

      

4. ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI 

Am adesat mai multe interpelări primarului sectorului 1 în legătură cu problemele pe 

care mi le-ați sesizat, anume: curățenia, unitățile de învățământ, spitalele, întreținerea 

spațiilor verzi. 

 

5. AUDIENȚE 

În fiecare săptămână, atât eu, cât și restul colegilor mei din grupul consilierilor locali 

PSD, acordăm audiențe cetățenilor, la sediul nostru sau pe teren, astfel încât să aflăm și să 

înțelegem exact care sunt problemele pe care aceștia le întâmpină. Personal, am participat 

în decursul anului 2022, la peste 45 de audiențe cetățenești, am preluat problemele sesizate 

și le-am înaintat și soluționat în cadrul Consiliului local al sectorului 1.  
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6. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local al Sectorului 1:  

Sunt membru în următoarele Consililii de Administrație a unităților de învățământ din 

Sectorul 1  

• Școala Gimnazială nr. 162, 

• Școala Gimnazială „Alexandru Costescu”, 

• Școala Gimnazială nr. 183, 

• Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, 

• Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”, 

• Şcoala Gimnazială „Genesis”, 

• Școala Gimnazială nr. 13. 

Pe parcursul anului 2021-2022, am participat activ la toate ședințele de Consiliu, 

ordinare, extraordinare și de îndată, și având în vedere de fiecare dată interesele 

cetățenilor.  

 

Cu deosebită considerație, 

Chirvasă Viorel Daniel 


