
Subsemnatul Alina Pop, 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 - octombrie 2021
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1. ROLURI ASUMATE

1. Membru în comisiile de specialitate sau alte comisii constituite la nivelul consiliului:
➔ Președinte al Comisia de validare, resurse umane, învățământ, relații cu sindicatele,

ONG-uri, societatea civilă, protecția consumatorului
◆ În cadrul acestei comisii, am convocat și susținut 16 ședințe în care am parcurs și

avizat 68 de proiecte de HCL.
➔ Membru al Comisia pentru cultură, culte, minorități, muncă, sport și tineret

◆ Am participat la 10 ședințe în cadrul acestei comisii și am parcurs și avizat 12
proiecte

➔ Membru al Comisia pentru repartizarea locuințelor în baza legii nr 152/198
◆ În cadrul acestei comisii, am fost convocată la 4 ședințe în cadrul cărora am

analizat dosarele persoanelor eligibile și care întruneau punctajele cele mai ridicate
în vederea alocării  unei locuințe către beneficiari.

2. Membru  în consiliile de administrație a următoarelor instituții de învățământ:

● Școala Gimnazială nr. 54
● Colegiul Tehnic Mihai Bravu
● Școala Primară „Just 4 Kids”
● Școala Primară „ Ana Lugojana”

3. Membru în Comisiile de Evaluare și Asigurare a calității învățământului a următoarelor
instituții de învățământ:

● Școala Gimnazială nr. 54
● Colegiul Tehnic Mihai Bravu
● Școala Primară „Just 4 Kids”
● Școala Primară „ Ana Lugojana”

Majoritatea ședințelor din școlile în care am fost repartizată au avut loc în format online și
au vizat subiecte specifice pentru fiecare instituție în parte. De exemplu: aprobarea planului de
școlarizare pe anul școlar următor; modificări asupra numărului de elevi dintr-o clasă; trecerea în
online / revenirea la școală; măsuri de siguranță împotriva răspândirii COVID 19; rezolvarea
divergențelor și sancțiuni pentru două angajate (personal nedidactic) etc.

2. ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR

În perioada 28 octombrie 2020 - 25 noiembrie 2021 am participat la toate cele 29 de
ședințe ale Consiliului Local.

27 ședințe de Consiliu Local, fără absențe

2.1. Proiecte de hotărâri de consiliu

Alături de colegii mei consilieri USR PLUS, am semnat în calitate de co-inițiator mai multe
proiecte de HCL dintre care menționez următoarele:
➔ 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
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înscrierii în program, indiferent de stadiul acestora ( HCL 43 din 25.03.2021)
➔ Proiect de Hotărâre privind înființarea unei Comisii speciale de analiză a societăților

comerciale aflate în subordinea autorității publice tutelare a Sectorului 3 (HCL 44 din
25.03.2021)

➔ Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de
bugetare participativă la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București (HCL 90 din
27.05.2021)

➔ Proiect de Hotărâre privind accesul cetățenilor în incinta unităților de învățământ
preuniversitar de stat din Sectorul 3 pentru activității sportiv-recreative, proiect intrat în
vigoare din 1 octombrie 2021 (HCL 221 din 13.09.2021)

2.2 Amendamente depuse și aprobate

Educație

Proiect privind asigurarea accesului la educație de calitate a copiilor proveniți din
familii cu venituri reduse.

Soluție propusă: Construirea unui centru multifuncțional - un corp de nou de clădire,
spațios și modern pentru copiii Sectorului 3, adaptat nevoilor actuale de învățare și dotat pentru
a face din învățare o plăcere. Crearea unui mediu în care atât profesioniști cât și pasionați de
educație să își poată aduce aportul la dezvoltarea comunității.

Proiectul aici - amendament aprobat

3. INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII
formulate în scris

➔ Atât în vederea pregătirii ședințelor de comisie cât și în timpul acestora, am cerut
informații clarificatoare din partea aparatului de specialitate al primăriei și din partea
DGASPC Sectorului 3.

➔ M-am consultat și am dezbătut cu colegii consilieri USR PLUS acolo unde proiectele erau
comune pentru a ne asigura că direcția de vot din cadrul comisiilor este cea corectă.

➔ Am participat la mai multe ședințe comune ale consilierilor USR PLUS – PNL.
➔ De asemenea, am răspuns invitației consilierilor generali USR PLUS ai PMB și a

Viceprimarului PMB și chiar a parlamentarilor USR PLUS, ocazie cu care am discutat
despre problemele întâlnite la nivel local.

4. AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN

➔ Pe întregul parcurs al acestui an de mandat, am susținut audiențe online. Cetățeni ai
Sectorului 3 m-au contactat pentru a-mi aduce în atenție situații legate de domeniul
educație. Multe dintre acestea erau legate de problemele tehnice întâmpinate în
predarea online, supraaglomerarea claselor, lipsa personalului didactic, întârzierea
primirii manualelor școlare, dorința de extindere a unui corp de clădire etc.

➔ În vederea sprijinirii metodelor alternative de predare, am avut întâlniri atât cu cadre
didactice formate în metoda Waldorf cât și cu reprezentanți ai alternativei Waldorf în
România. Încă suntem în căutarea soluțiilor optime care să corespundă nevoilor lor de
dezvoltare.

➔ Am efectuat vizite alături de viceprimarul Lucian Judele, pentru a identifica potențialele
spații pentru deschiderea primului punct de vaccinare din Sectorul 3.

➔ Am participat la interviuri organizate în vederea selectării personalului medical din
centrele de vaccinare ale Sectorului 3.

--------------------------- Final document--------------------------
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https://drive.google.com/file/d/1W8e-eTon0wq7QPrMkZcOBKiOYpK7RkfS/view?usp=sharing

