
Subsemnatul, MATEI Romulus-Eugen, 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
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1. ROLURI ASUMATE
în comisiile de specialitate sau alte comisii constituite la nivelul Consiliului Local Sector 3:

➔ Membru în Grupul Consilierilor Locali USR PLUS Sector 3
➔ Secretar în Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea

lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate
➔ Membru în Comisiei Juridice, Disciplină, Apărarea Ordinii Publice, Drepturile Cetățenilor
➔ Membru în Comisiei pentru protecție socială, protecția copilului, sănătate, familie și

relația cu mass media
➔ Membru în cadrul Comisiei de analiză a societăților la care Consiliul Local Sector 3 este

autoritate tutelară
➔ Membru în cadrul Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii din

Sectorul 3, constituită conform Legii nr. 550/2002
➔ Membru coordonator în cadrul Comisiei de evaluare și monitorizare a proiectelor depuse

în procesul de bugetare participativă în anul 2021

➔ Membru în consiliile de administrație a următoarelor instituții de învățământ:
● Şcoala Gimnazială nr. 84
● Şcoala Gimnazială de Arte Nr. 5
● Liceul Teoretic „Dante Alighieri"
● Liceul Teoretic „Decebal"
● Liceul Teoretic „Nichita Stănescu"

➔ Membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a a următoarelor
instituții de învățământ(NU am fost convocată în primul an de mandat) :

● Grădiniţa Nr. 70
● Grădiniţa Nr. 240
● Şcoala Gimnazială de Arte Nr. 5
● Liceul Teoretic „Dante Alighieri"

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

29 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:

➔ 10.11.2020 - luare cuvant cu privire la Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului
unui membru în Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL și
declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant - Am luat cuvântul pentru a
sublinia faptul că aceste societății sunt în subordinea noastră și, în principiu, ne dorim ce e
mai bun de la participarea lor dar cred că ar fi bine să participăm și noi la acest proces de
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lucru colaborativ cu membrii consiliului de administrație. Pe viitor să găsim modalități
mai eficiente de a lucra cu societățile.

➔ 26.11.2020 - luare cuvant cu privire la Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat
președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3
SRL în vederea încheierii a două contracte cadru de prestări servicii de eliminare prin
depozitare a deșeurilor”- Am luat cuvântul pentru a  sublinia necesitatea fundamentării
temeinice din punct de vedere procedural, astfel încât membrii Consiliului Local Sector 3
să poată lua decizii informate și pe baze reale

➔ 23.12.2020 - Proiect de hotărâre privind aprobare Programului de îmbunătățire a
eficienței energetice - PiEE Sector 3, București am solicitat clarificări cu privire la
modalitate de cu privire la modalitatea de integrare a acestor obiective în Strategie de
dezvoltare a Sectorului 3 pentru 2021 -2028

➔ 23.12.2020 - Proiect de hotărâre privind salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale
din cadrul familiei oc "Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate
Sector 3 Am solicitat informații și clarificări cu privire la modul de funcționare a direcției
și a modalităților efective de îmbunătățire a activității de colectare selectivă a deșeurilor..

➔ 19.01.2021 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil
cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de magazin retail, pe un teren situate în Strada
Codrii Neamțului nr. 3, Sector 3”; Am solicitat informații și clarificări pentru a mă asigura
că context de aglomerare urbană acel imobil asigură spațiile verzi la nivelul exigențelor în
materie a legislației naționale și europene.

➔ 19.01.2021 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la
reglementarea activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a
vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a
drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, a vehiculelor/
remorcilor/ rulotelor care staționează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul
public, în afara spațiilor marcate expres de administratorul drumului public, a
vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupă abuziv parcajele publice de reședință sau
blochează accesul în toate categoriile de parcaje sistematizate pe domeniul public sau
privat al Municipiului București aflat administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și
a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și
semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap”. Am solicitat ca pe
site-ul primăriei să exista la secțiunea “Ridicat mașini” să existe suficiente informații ca
pentru cetățeanul cărui i se ridică mașina, să fie facil să identifice când și de unde i-a fost
ridicată mașina și de unde poate să o recupereze și ce sume trebuie să plătească la un click
distanță, prin intermediul platformei online GIS.

➔ În intervalul februarie - aprilie 2021 am moderat și am dezbătut proiectele de pe ordinea
de zi în calitate de președinte de ședință

➔ 03.06.2021 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021 -
am susținut și am dezbătut public, toate amendamentele la buget elaborate și propuse de
mine și colegul meu Alexandru Sava

➔ 09.07.2021 - Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și
monitorizare a proiectelor depuse în procesul de bugetare participativă la nivelul
Sectorului 3 al Municipiului București. Am avut următoare intervenție de clarificare a
obiectivului propusă spre înființare: Această comisie, dacă ați verificat numărul
membrilor, e destul de numeroasă, din simplul motiv că în procedurile anterioare de lucru,
pe bugetare participativă, n-au fost reprezentanți din partea direcțiilor care vizau
implementarea acelor proiecte care au fost depuse la solicitarea Direcției Economice,
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pentru că de acolo a venit inițiativa aceasta, s-a sugerat că e bine să fie câte un
reprezentant pentru cele 10 domenii pentru care se depun proiecte și câte un reprezentant
din partea partidelor politice din Consiliul Local Sector 3. Scopul acestei comisii este
eminamente tehnic și vizează bucata de evaluare a eligibilității proiectelor și poate
corectare, în caz dacă sunt neclarități în relația cu cetățenii, dar mai important de atâta,
etapa a doua după votarea proiectelor, urmărirea implementării și când zic urmărirea
implementării, inclusiv preluarea acelor activități care nu pot să le îndeplinească cetățenii
și anume identificarea sursei de finanțare, bugetarea, obținerea de oferte și bineînțeles
partea efectivă de implementare pe teren a acelor lucrări care sunt de investiții sau servicii
în parteneriat și așa mai departe. Rolul nostru, al consilierilor, în cadrul Comisiei este să
avem reprezentanți, tocmai în ideea de a lucra cât mai de aproape cu direcțiile executive și
de a încerca ca vocea cetățenilor să fie cât mai bine auzită și pe urmă proiectele
câștigătoare să fie implementate. Ideal ar fi ca din partea fiecărui partid politic din
Consiliul Local să fie câte un reprezentant.

➔ 28.07.2021 - Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al
Municipiului București de a aproba transmiterea terenului situat în Calea Dudești nr.
104-122, Sector 3, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în
administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 - Am avut următoare intervenție prin care
am prezentat public concluziile dezbaterilor din cadrul comisiilor de specialitate și
totodată am solicitat clarificări cu privire la modul de transfer al administrării spațiului
respectiv și cu privire la contractul și autoritățile care fac lucrări pe acel teren în prezent,
aparent fără drept legal.

➔ 02.09. 2021 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021
am solicitat clarificări cu privire la necesitatea acestei rectificări și precizări cu privire la
ducerea la bun sfârșit a proiectelor propuse de către colegii consilieri în cadrul Bugetului
Sector 3 pentru anul 2021. Totodată am susținut necesitatea prezentării publice și facile a
modificărilor propuse asupra bugetului din punct de vedere al investițiilor și a obiectivelor
generale de realizat de către Primăria Sector 3

2.1. Proiecte de hotărâri de consiliu

Am inițiat mai multe proiecte de HCL împreună cu echipa consilierilor USR PLUS din
consiliul local.

➔ Proiect de hotărâre privind privind constituirea unei comisii speciale de analiză a
societăților comerciale aflate în subordinea autorității publice tutelare a Sectorului 3
-aprobat

➔ Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de
bugetare participativă la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București -aprobat

➔ Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și monitorizare a
proiectelor depuse în procesul de bugetare participativă la nivelul Sectorului 3 al
Municipiului București -aprobat

➔ Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței desfășurării lucrărilor de
reabilitare/modernizare imobile realizate sau urmând a fi realizate de Primăria Sector 3
-aprobat

➔ Proiect de hotărâre privind creșterea disciplinei și transparenței lucrărilor publice
realizate de Primăria Sectorului 3 - aprobat
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➔ HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare și monitorizare a proiectelor
depuse în procesul de bugetare participativă la nivelul Sectorului 3 al Municipiului
București  - aprobat

Am contribuit la proiecte inițiate de colegi din consiliul local:

➔ Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar cabinetelor de medicină
de familie cu sediul în Sectorul 3 al Municipiului București -aprobat

➔ Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de
bugetare participativă la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București - aprobat

➔ Proiect de privind adoptarea unor măsuri de reducere a nivelului de zgomot din Sectorul
3, București, pentru protecția sănătății cetățenilor și a mediului înconjurător -aprobat

➔ Proiectul de hotărâre privind accesul cetățenilor în incinta unităților de învățământ
preuniversitar de stat din Sectorul 3 pentru activități sportiv recreative - aprobat

2.2. Amendamente depuse și aprobate

Am depus următoarele amendamente la bugetul local Sector 3, 2021 -2022.

➢ Educație
➔ Învățare 3D - Pilot - Achiziția unui număr de imprimante 3d fir plastic sau CNC plan

orizontal, invatamantul dual și de specialitatea - În vederea stimularii invațării
programării si proiectării 3d la clasele de informatica sau în cadrul invatamantului dual,
pentru specializări care presupun prelucrare mecanică a materialelor în 3D, aceste ateliere
înființate la cererea profesorilor de informatică sau de specialitate din liceele respective au
rolul de a crea niște programe pilot prin care în invatamantul clasic să fie introdusă și
componenta efectivă de creare a unui produs finit tangibil în urma proiectarii de către
elevii din invatamantul de specialitate. - amendament adoptat

➢ Infrastructură
➔ Achiziționarea de echipamente tip calisthenics pentru pentru copii și adulții din Sectorul 3
– Amenajare echipamente pentru exerciții fizice, tip calisthenics pentru copii si adulti în parcurile
în administrarea PS3 - IOR, Titanii, Parcul teilor, Parcul Gheorghe Patrascu, Parcul Pantelimon
amendament adoptat

➢ Protecție socială
➔ Proiect de asistență în vederea creșterii nivelului de digitalizare a persoanelor de vârsta a

treia - Conectati si digitalizati la varsta a 3-a.–Cursuri de digitalizare pentru varsta a treia.
Asigurarea de echipamente IT (tablete și după caz unități de calcul) pentru învățarea
abilităților de navigare și utilizare facilă a internetului și a aplicațiilor interactive online
pentru seniorii din sectorul 3. De asemenea se vor achizitiona și servicii de instruire în
utilizarea echipamentelor it prin programe recurente adresate în special pensionarilor și
persoanelor de vârsta a treia care doresc sa invete abilități de utilizare a noilor tehnologii.
- amendament adoptat
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➢ Mediu
➔ Proiect pilot de finanțare a amenajării gradinii din jurul blocurilor - Adopta o grădină/
Adopta-ți gradina blocului - amenajarea gradinilor blocurilor din Sectorul 3 cu gard viu, copaci si
elemente florale perene   - amendament adoptat
➔ Proiect pilot - Local bike secure - Achiziționarea de parcări cu acoperiș, securizate cu
cheie, cartelă sau cod pin unic, pentru depozitarea bicicletelor peste noapte și ferite de ploaie. Se
pot folosi spațiile publice din zona gurilor de metrou, atat pentru parcări acoperite, securizate și
acoperite cu vegetatie verde perena pentru crearea unui ambient pozitiv pietonilor. Parcări de
biciclete rezidentiale securizate - pilot sau la gurile de metrou  - amendament adoptat
➔ Proiect pilot - Registru copacilor si arborilor din Sectorul 3 - Program pilot zona a -
inventarierea individuala a copacilor existenti din zona 1 a Sectorului 3 - O actiune absolut
necesara in vederea implementarii Registrului spatiilor verzi la nivel de bucuresti. O buna
cunoaștere a tipurilor și locurilor unde se regasesc copaci și arbuști.  - amendament adoptat
➔ Dezvoltarea/Achiziționarea unui soft interactiva evidenta/monitorizare a tuturor
copacilor plantati, toaletati, tăiați - servicii de dezvoltare și programare în vederea realizarii unui
soft online, interactiv și deschis unde echipele operative ale DGSS3, DADP sau alte firme
subcontractate să înregistreze toate lucrările ce se desfășoară pe spațiul verde. - amendament
adoptat
➔ Achiziționarea de servicii consultanta urbanistica în vederea realizării unor planuri de
dezvoltare specifica cartierelor din punct de vedere al spațiului verde - Este important sa
identificăm specificul zonele din cartierele din sector și să-l protejăm acolo unde avem
caracteristici deosebite, dar unde este nevoie de a se dezvolta alte abordări urbanistice zonale,
acestea sa fie făcute respectand principiile durabilitatii si sustenabilitatii zonale în coroborare cu
alte zone similare. Realizarea de micro planuri de amenajare a spațiilor verzi ar ajuta la crearea
unei identități zonale specifice și la creșterea atractivității locului.   - amendament adoptat
➔ Implementarea inițiativei Global tap -- Achiziționare și montare pe stradă și în parcurile
din sector de sisteme de filtrare, purificare a apei potabile curente cu dozatoare pentru umplerea
sticlelor de apă refolosibile, având ca scop reducerea numărului de sticlelor de plastic de unică
folosință  și implicit poluarea mediului.  - amendament adoptat

2.3. Inițiative implementate

➔ Gestionarea într-o măsură considerabil a procedurii de Bugetare participativă la
nivelul Sectorului 3 pentru anul 2021, procedură aprobată prin -
◆ https://bugetareparticipativa.primarie3.ro/
◆ https://www.facebook.com/BugetareParticipativaSector3
◆ https://www.instagram.com/bugetare_participativa_sector3/
◆ https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political

_and_issue_ads&country=RO&view_all_page_id=102635052056175&sort_
data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&searc
h_type=page&media_type=all

➔ Implementarea efectivă a amendamentului din cadrul bugetului cu privire la
achiziționarea și montarea de echipamente sportive de tip Calisthenics -

➔ Redactare cerințe și consultare de piață privind achizitie servicii analiză-diagnostic la
întreprinderile la care sectorul 3 are calitatea de autoritate publică tutelară

➔ Realizarea prezentări grafice în ședințele de Consiliu Local pornind de la informațiile
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furnizate de către ceilalți colegi consilieri locali

3. INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII
formulate în scris

➔ Interpelare adresată direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3 referitoare
la investiția Parcul Brățării și am solicitat următoarele informații: hotărârea de
consiliul prin care se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru începerea
investiției, numărul și data autorizației de construcție,  valoare totală a lucrărilor de
amenajare, dacă se poate estima din activitatea pe care s-a făcut, valoarea
contractului de execuție pe categorii de investiție, costurile de decontaminare a
deșeurilor care erau depozitate acolo, societatea care s-a ocupat de amenajarea
parcului și actul administrativ prin care se recepționează lucrările sau se dau în
folosință respectivele terenuri sau clădiri.

➔ Interpelare cu privire la lucrările derulate  pe strada Bogdan Gh. Tudor din Sectorul
3, lucrări executate fără ca investiția să fie prevăzută în buget și în lipsa unui panou
informativ cu privire la lucrările efectuate

➔ Interpelare cu privire la modul de derulare a campaniilor de informare și promovare
TV și social media, activități PS3 2019-2020 campanii derulate de societatea
Primăriei Sector 3 - Smart City, societate deținută de Primăria Sector 3

➔ Interpelare adresată Primarului referitoare la șantierul ilegal de la Esplanada
➔ Interpelare adresată Primarului referitoare la șantierul ilegal de la Min. Culturii

4. AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN

➔ Am participat la 10 audiențe fizice și online cu obiectiv problematici de
infrastructură locală, amenajări ilegale, șantiere ilegale din Sectorul 3 sau propuneri
de proiecte pentru Sectorul 3

➔ Am gestionat relația de răspuns online la o multitudine de solicitări transmite de
cetățeni prin intermediul email-ului și a postărilor de pe grupurile de social media
de sector

➔ Pregătirea și facilitarea rapoartelor succinte de prezentare a deciziilor luate în cadrul
ședințelor de Consiliu Local Sector 3 - Raportul de ședință
01.11.2021 - https://fb.watch/9DMZ_47Bfz/
19.01.2021 - https://fb.watch/9DKJaCDjjJ/
26.02.2021 - https://fb.watch/9DKNefzMdQ/
05.04.2021 - https://fb.watch/9DKcJS_xo9/
28.04.2021 - https://fb.watch/9DLE9ruNzU/
11.08.2021 - https://fb.watch/9DMp4N-DKq/
05.11.2021 - https://fb.watch/9DMEndJhd8/
26.11.2021 - https://fb.watch/9DMKLCStye/

➔ Participarea online și o�ine la discuții cu reprezentanții Direcției Generale de
Salubritate Sector 3 cu privire la activitățile de înțelegere a procesului de lucru în
vederea eficientizării activităților de salubrizare și colectare selectivă a deșeurilor
19.12.2021 - https://fb.watch/9DKCExcoiP/

➔ Participare la dezbaterea publică a bugetului Sector 3 - realizarea materialelor de
promovare online (video, grafică prezentare amendamente propuse în cadrul
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bugetului)
03.06.2021 - https://fb.watch/9DK7-pIgTu/

➔ Întâlnire cu reprezentanții societății Algorithm Construcții în vederea evaluării
stadiului lucrărilor de reabilitare a Halei Laminor
19.03.2021 - https://fb.watch/9DKkF87Xmr/
19.03.2021 - https://fb.watch/9DKmodKzuv/

➔ Vizita de lucru Brașov: Primăria Râșnov, Primăria Brașov, Consiliul Județean Brașov,
Parc Regenerare Urbană Brașov, intâlniri pe parcursul a trei zile

➔ Vizită pe teren cu privire la evaluarea eficienței aspiratoarelor electrice Gluton
21.10.2021 - https://fb.watch/9DMAxaYc_o/

➔ Vizita teren locații în vederea instalării echipamentelor de Calisthenics
04.06.2021 - https://fb.watch/9DLKHf6A-b/ prezentare inițiativă
20.09.2021 - https://fb.watch/9DMyjpUrmV/
20.11.2021 - https://fb.watch/9DMHPN-yFN/

➔ Vizită teren propus pentru școală
06.11.2021 - https://fb.watch/9DMFIFPm9S/

➔ Vizite la șantierul ilegal de la Esplanada
06.07.2021 - https://fb.watch/9DLbg1WeBC/
06.07.2021 - https://fb.watch/9DMMR54PHE/

➔ Întâlnire cu cetățenii ce locuiesc pe Strada Mărului pentru a discuta despre
problemele de infrastructură stradală raportate de aceștia.
04.03.2021 - https://fb.watch/9DKoeyrmzs/

➔ Vizite pe teren cu privire la lucrările de demolare/montare borduri noi pe bulevardul
Pallady și Calea Vitan
21.03.2021 - https://fb.watch/9DL-cNfJU6/
05.06.2021 - https://fb.watch/9DLUU5TyBN/

➔ Vizite pe teren cu privire la lucrările derulate pe Strada Bogdan Gheorghe Tudor
15.12.2021 https://fb.watch/9D8WTqYAyI/
16.12.2021 https://fb.watch/9D8XZsvj-g/
17.12.2021https://fb.watch/9D8Z4Vn5rL/
18.12.2021 https://fb.watch/9D8Z-l3QnC/ https://fb.watch/9D96AkmNHo/
https://fb.watch/9DMX9KpdxU/
23.12.2021 https://fb.watch/9D99fSf-Eg/
23.12.2021 https://fb.watch/9D9aE3BisC/

➔ Vizite la șantierul ilegal de la Ministerul Culturii

➔ Vizite pe Lunca Cetății și Lunca Corbului cu privire la deversările ilegale de pământ și
materiale de construcții
19.08.2021 -https://fb.watch/9DMr51tbC8/

➔ Vizite de lucru și documentare la sediul Direcției Generale de Salubritate Sector 3
19.12.2021 https://fb.watch/9D97ptRXhw/

➔ Vizite la Șantierul ilegal de la Policlinica Vitan
29.07.2021 - https://fb.watch/9DMklSeVmG/
04.08.2021 - https://fb.watch/9DMn87xxAw/

➔ Vizite la Stația de Sortare a Societății Salubritate și Deszăpezire Sector 3
10.02.2021 - https://fb.watch/9DK-d92Vyj/
10.02.2021 - https://fb.watch/9DK_p3G8KW/
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10.02.2021 - https://fb.watch/9DL2bd8P5d/
11.03.2021 - https://fb.watch/9DL4s2Pl7N/

➔ Vizite la Proiectul Parcare Decebal
➔ Vizite la proiectul parcului tematic/distracții din cadrul Parcului Pantelimon

07.04.2021 - https://fb.watch/9DLuZYzpBc/
➔ Vizite la Proiecte/Lucrări ale DADP, Administrare Active
➔ Vizită la Liceul Dante Aligheri

01.06.2021 - https://fb.watch/9DLGXJjAnZ/

5. DEZBATERI, MESE ROTUNDE

➔ Organizare și participare la dezbaterile participative din cadrul Programului de
Bugetare participativă Sector 3 - 2021 precum și la ședințele publice ale Comisiei de
evaluare a proiectelor -
05.07.2021 - https://fb.watch/9DM2PQLt1Y/
13.07.2021 - https://fb.watch/9DM7_Fk3v8/
30.07.2021 - https://fb.watch/9DMf5TtDcO/
02.09.2021 - https://fb.watch/9DMiD45uEn/

➔ Participare la dezbaterea Consiliului Local Sector 3 cu privire la schimbarea
destinației Halei Laminor
25.03.2021 - https://fb.watch/9DLqUMnfvW/

➔ Participare la dezbaterilor organizate cu ocazia aprobării Bugetului Sectorului 3
pentru anul 2021
27.04.2021 - https://fb.watch/9DLCKb-Y9n/
03.06.2021 - https://fb.watch/9DLPGv6iJ7/

➔ Participare la dezbaterea strategiei de dezvoltare durabilă a Sectorului 3- 2021 -
2027
07.06.2021 - https://fb.watch/9DLgyK0c0T/

6. APARIȚII ÎN PRESĂ

➔ Consilierii USR-PLUS și PNL i-au cerut primarului sectorului 3 încă de acum o
lună informații despre lucrarea de lângă Biblioteca Națională - 05.08.2021 -
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24960993-consilierii-usr-
plus-pnl-solicitat-primarului-robert-negoita-inca-acum-luna-informatii-des
pre-lucrarea-langa-biblioteca-nationala-raspuns-bataie-joc-negoita-nu-come
ntez-nimic.htm

➔ Consilieri USR PLUS au depus plângere penală în cazul şantierului de lângă
Biblioteca Naţională unde au murit doi oameni: Robert Negoiță, reponsabilul moral
al tragediei 06.08.2021 -
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24963047-consilieri-usr-plus-depus-plang
ere-penala-cazul-santierului-langa-biblioteca-nationala-unde-murit-doi-oameni
-robert-negoita-reponsabilul-moral-tragediei.htm

➔ Pistă de alergare în locul pistei de biciclete în parcul IOR - 07.08.2021 -
https://m.hotnews.ro/stire/24963546
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➔ Trebuie limitat sau interzis accesul bicicletelor și trotinetelor electrice în
parcurile din București? 08.08.2021 -
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24965647-trebuie-limitat-sau
-interzis-accesul-bicicletelor-trotinetelor-electrice-parcurile-din-bucuresti-spun-
primarii.htm

➔ Consilieri locali USR-PLUS, plângere penală la DNA împotriva primarului Robert
Negoiță 31.08.2021 -
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-25008270-consilieri-locali-usr
-plus-plangere-penala-dna-impotriva-primarului-robert-negoita.htm

➔ USR, plângere la DNA pe numele lui Robert Negoiță, pentru abuz în serviciu
31.08.2021 -
https://buletin.de/bucuresti/usr-plangere-la-dna-pe-numele-lui-robert-negoit
a-pentru-abuz-in-serviciu/

➔ Bugetare participativă în sectorul 3: 12 proiecte din domenii precum educație,
mobilitate sau mediu vor fi implementate 06.09.2021 -
https://buletin.de/bucuresti/bugetare-participativa-in-sectorul-3-12-proiecte-
din-domenii-precum-educatie-mobilitate-sau-mediu-vor-fi-implementate/

➔ DEZBATERE PUBLICĂ Primăriile trebuie să strângă toamna frunzele căzute în
parcuri și grădini? Folosirea suflantelor trebuie interzisă? 14.11.2021 -
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-25105249-dezbatere-publica-p
rimariile-trebuie-stranga-toamna-frunzele-cazute-parcuri-gradini-folosirea-sufl
antelor-trebuie-interzisa.htm

➔ Boicot în Consiliul local Sector 3 | Consilierii USR, PNL, PSD și PMP nu s-au
prezentat la ședința de astăzi 25.11.2021 -
https://buletin.de/bucuresti/boicot-in-consiliul-local-sector-3-consilierii-usr-
pnl-psd-si-pmp-nu-s-au-prezentat-la-sedinta-de-astazi/

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

Pagina 11 din 11

https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24965647-trebuie-limitat-sau-interzis-accesul-bicicletelor-trotinetelor-electrice-parcurile-din-bucuresti-spun-primarii.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24965647-trebuie-limitat-sau-interzis-accesul-bicicletelor-trotinetelor-electrice-parcurile-din-bucuresti-spun-primarii.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24965647-trebuie-limitat-sau-interzis-accesul-bicicletelor-trotinetelor-electrice-parcurile-din-bucuresti-spun-primarii.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-25008270-consilieri-locali-usr-plus-plangere-penala-dna-impotriva-primarului-robert-negoita.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-25008270-consilieri-locali-usr-plus-plangere-penala-dna-impotriva-primarului-robert-negoita.htm
https://buletin.de/bucuresti/bugetare-participativa-in-sectorul-3-12-proiecte-din-domenii-precum-educatie-mobilitate-sau-mediu-vor-fi-implementate/
https://buletin.de/bucuresti/bugetare-participativa-in-sectorul-3-12-proiecte-din-domenii-precum-educatie-mobilitate-sau-mediu-vor-fi-implementate/
https://buletin.de/bucuresti/boicot-in-consiliul-local-sector-3-consilierii-usr-pnl-psd-si-pmp-nu-s-au-prezentat-la-sedinta-de-astazi/
https://buletin.de/bucuresti/boicot-in-consiliul-local-sector-3-consilierii-usr-pnl-psd-si-pmp-nu-s-au-prezentat-la-sedinta-de-astazi/

