
Subsemnatul, Nina COSTEA, Consilier local ales în cadrul Consiliului local SECTOR 3, în urma
rezultatului alegerilor locale din 27 septembrie 2020, în temeiul art. 225 alin (2) din OUG 57/2019
privind Codul administrativ, conform căruia

„Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii
consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin
grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”

vă prezint următorul:

RAPORT
DE ACTIVITATE
pentru primul an de mandat,
octombrie 2020 - noiembrie  2021

Pagina 1 din 5



1. ROLURI ASUMATE
2. ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
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2.3. Inițiative implementate

3. INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII
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Pagina 2 din 5



1. ROLURI ASUMATE
în comisiile de specialitate sau alte comisii constituite la nivelul Consiliului Local Sector 3:

➔ Președinte Comisia pentru protecție socială, protecția copilului, sănătate, familie și relația
cu mass media

➔ Membru Comisia de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și mediul de
afaceri

➔ Membru Comisia de analiză societăți sub autoritatea tutelară a Primăriei Sector 3
➔ Membru în consiliile de administrație și Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea

Calității a următoarelor instituții de învățământ:
● Școala Gimnazială nr. 55 (CA și CC)
● Școala Gimnaziala nr. 67 (CA și CC)
● Școala Gimnazială Leonardo Da Vinci  (CA și CC)
● Școala Gimnazială nr. 195 (CA și CC)
● Școala Primară Sincron (CA)
● Școala Postliceală Sanitară ”Sfântul Ioan” (CC)

Lider grup consilieri PLUS Sector 3

● stabilire și menținere relații colaborare cu alte grupuri consilieri locali întâlniri
periodice și ad-hoc cu Primarul Sectorului 3

Pe parcursul anului am avut numeroase ședințe în CA-urile școlilor, atât datorită problemelor
curente ale acestora pentru care a fost necesară luarea unor decizii, dar mai ales datorită
pandemiei care ne-a obligat să luăm măsuri legate de intrarea în forma de învățământ online sau
fizic în funcție de cum evoluau cazurile de Covid-19 în școli, precum și în privința măsurilor de
siguranță ce urmau a fi luate în școli.

Menționez că nici una din activitățile din toate comisiile din care fac parte nu este remunerată
suplimentar față de indemnizația de consilier local, care la Sectorul 3 este în cuantum de 1095
lei/lună.

2. ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
de Consiliu local sau comisii de specialitate

25 ședințe de Consiliu Local, fără absențe

În perioada 28 octombrie 2020 - 25 noiembrie 2021 am participat la toate ședințele de
Consiliului Local Sector 3, în perioada februarie- aprilie am deținut calitate de președinte
de ședință și am intervenit în ședințe pe următoarele subiecte:

➔ În acest an de mandat, am semnat și depus în calitate de co-inițiator alături
de colegii mei consilieri USRPLUS de mai multe proiecte de HCL dintre care
menționez:
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1. Proiect de Hotărâre privind înființarea unei Comisii speciale de analiză a societăților
comerciale aflate în subordinea autorității publice tutelare a Sectorului 3. Comisia s-a
înființat, a avut mai multe ședințe și întâlniri și până în prezent uneia din cele 9 firme ale
primăriei instanța i-a admis cererea de intrare în insolvență și a dispus intrarea în
faliment prin procedura simplificată, numind lichidator judiciar provizoriu. HCL 44 din
25.03.2021 poate fi consultată aici.  - aprobat

2. Proiect de Hotărâre privind creșterea transparenței desfășurării lucrărilor de
reabilitare/modernizare imobile realizate sau urmând a fi realizate de Primăria Sector 3,
conform căruia primăria va publica pe portalul guvernamental de date deschise, punct
unic de acces la nivel național - data.gov.ro, și pe pagina proprie de internet și va actualiza
cel puțin trimestrial informații privind lucrările de reabilitare desfășurate de Primărie la
imobilele de tip locuință, unități de învățământ sau alte instituții, începând cu data
înscrierii în program, indiferent de stadiul acestora. HCL 43 din 25.03.2021 poate fi
consultată aici.  - aprobat

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de
bugetare participativă la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, proiect care s-a
derulat anul acesta și proiectele câștigătoare se afla deja în faza de implementare. HCL 90
din 27.05.2021 poate fi consultată aici.  - aprobat

4. Proiect de Hotărâre privind accesul cetățenilor în incinta unităților de învățământ
preuniversitar de stat din Sectorul 3 pentru activității sportiv-recreative, proiect care a
intrat în vigoare din 1 octombrie 2021, iar din primăvară sperăm să vedem curțile de școli
pline de copii. HCL 221 din 13.09.2021 poate fi consultată aici.  - aprobat

Alte propuneri nu au fost încă puse pe ordinea de zi și supuse votului, una din ele se referă
la încetarea contractului care permite amplasarea în parcul Pantelimon a echipamentelor de
distracții second-hand cumpărate după ce cu mulți ani în urmă au fost folosite la Terra Park.

2.1. Amendamente depuse și aprobate

Am depus amendamente la bugetul local Sector 3, 2021 -2022 printre care:

1. Amenajarea unei piste de alergare pe locul fostei piste de biciclete din jurul lacului IOR în
valoare totală de 500.000 lei

3. INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII
formulate în scris

1. Pe parcursul celor 25 de ședințe de Consiliu Local care s-au desfășurat în acest an, am
avut mai multe interpelări și am adus amendamente unor proiecte de Hotărâri de
Consiliu Local. De asemenea am trimis constant cereri către direcțiile de specialitate
din cadrul Primăriei Sector 3.

2. În decursul anului am susținut din cauza pandemiei doar audiențe online, dar și
discutat cu cetățenii din Sector ori de câte ori am avut ocazia. Am făcut împreună
sesizări în aplicația de sesizări și am urmărit rezolvarea lor.
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4. AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN

1. Audiente online cu problematică diverse
2. Am mers cel puțin o dată la aproape toate marile obiectivele de investiții pe care

Primăria Sector 3 le are în desfășurare și am stat de vorbă atât cu conducerile acestora
cât și cu muncitorii sau cu cetățenii din zonele în care acestea se construiesc.

3. Am participat la numeroase întâlniri cu colegii consilieri USR PLUS și întâlniri
comune cu colegii din PNL precum și cu primarul sectorului și personal de specialitate
din primărie. De asemenea, am avut mai multe întâlni cu consilierii generali ai PMB
din grupul USRPLUS și cu viceprimarul PMB din partea USRPLUS, precum și la
întâlniri cu parlamentarii USRPLUS, înaintea cărora am dus probleme legislative de
care ne lovim la nivel local și care cu ajutorul lor, atâta vreme cât vor reuși să aibă
susținere în parlament vor putea fi îndreptate.

4. Pe tot parcursul anului am scris săptămânal rapoarte de activitate pe care le-am
publicat pe pagina personală (site- toane.ro și Facebook – Nina Costea- consilier
local), în care am detaliat activitatea pe care am desfășurat-o pe parcursul anului în
calitate de consilier local. Îmi propun să continui să fac acest lucru în toate cele 157
săptămâni care au rămas până la sfârșitul mandatului.

Puteam face mai mult? Sigur! De aceea am încredere că în următorii ani activitatea mea și a
noastră ca grup va deveni din ce în ce mai eficientă pe măsură ce mandatul va înainta și vom
avea ocazia să detaliem activități care vor îmbunătăți viața cetățenilor din Sectorul 3.

--------------------------- Final document--------------------------
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