
Subsemnatul Augustin Szocs, 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:
➔ Membru al Comisiei nr.3: Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, fond locativ și

arhitectură
➔ Membru al Comisiei nr.4: Comisia pentru administrare a domeniului public și privat,

realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate
➔ Secretar al Comisiei nr.8: Comisia pentru cultură, culte, minorități, muncă, sport și tineret

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

● Şcoala Gimnazială Cezar Bolliac
● Şcoala Gimnazială Barbu Delavrancea
● Şcoala Gimnazială nr.95
● Liceul teologic baptist Logos
● Complexul educațional Laude Reut

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

● Grădinița Brândușa
● Şcoala Gimnazială Cezar Bolliac
● Şcoala Gimnazială Barbu Delavrancea
● Şcoala Gimnazială nr.95
● Liceul tehnologic Elie Radu.

4. Reprezentant al CLS3 în AGA a societății ADPB S.A.
5. Președinte de ședință în perioada august-octombrie 2021. Am prezidat 8 ședințe de

Consiliu Local.

2. ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
Pentru a evalua în mod corect activitatea în cadrul Consiliului Local, trebuie precizat faptul că

înainte de ședința propriu-zisă se întrunesc comisiile de specialitate, la nivelul cărora sunt
analizate proiectele de HCL propuse, fiind solicitate de cele mai multe ori informații suplimentare
necesare la fundamentării corecte a hotărârilor.

Activitatea în cele 3 comisii din care fac parte este inegală, astfel dacă în Comisia nr. 8 sunt
destul de puține proiecte, Comisia nr. 3 presupune verificarea cu atenție a proiectelor PUD în
format fizic precum și deplasare în teren pentru a verifica locațiile propuse. Comisia nr. 4 are cea
mai intensă activitate, multe dintre proiectele propuse având nevoie de avizul acesteia.

În perioada 28 octombrie 2020 - 28 octombrie 2021 am participat la toate cele 27 ședințe
de Consiliu Local Sector 3 și am intervenit în ședință pe următoarele subiecte:

➔ 26.11.2020 – pct.62, Mandat președinte CA SD3, incheiere 2 contracte cadru. Am solicitat
precizări cu privire la cantitățile de deșeuri estimate și prețurile privind transportul
acestora.

➔ 10.12.2020 – pct.2, Reorganizare DGS S3. Solicitare asumare organigramă de noul director
și dezbaterea ei împreună cu conducerea și cu membrii din comisia 4.

➔ 10.12.2020 – pct.3, Stabilire salarii DGS S3. Solicitare precizări referitoare la diferența
dintre salariile pentru aceeași încadrare din cadrul unor direcții diferite.

➔ 10.12.2020 – pct.10, Mandat președinte CA SD3, achiziție utilaje. Propunere de respingere
în vederea mutării stației, în contextul viitoarei dezvoltări urbanistice din zonă.
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➔ 23.12.2020 - pct.2, Reorganizare DGS S3. Precizări referitoare la obiectul principal de
activitate și apariția celor secundare, care se vor prioritizate în dauna celui principal.

➔ 23.12.2020 - pct.20, Rectificare Buget V-C pe anul 2020 la SD3. Am semnalat propunerile
nefezabile din rectificare. Am solicitat prezentarea uni plan integrat pentru sortare,
tratare, reciclare, nu doar la nivel declarativ.

➔ 28.04.2021 – pct.13, Modificare HCL 358/2018, dare în administrare salubrizare. Am
semnalat faptul că nu se respectă orarul prevăzut la art.27, (7) din Anexa 1 de la HCL 358.
Am cerut explicații referitoare la campania de făcut contracte. Ulterior am întrebat de un
plan și măsuri de informare a populației pentru a colecta selectiv.

➔ 28.04.2021 – pct.29, Aprobare SD3 derulare 3 contracte. Din punct de vedere al derulării
contractelor ,am propus reverificarea autorizațiilor SD3, în condițiile în care au mai fost
probleme cu activitatea SD3.

➔ 18.05.2021 – Pct.3, Modificarea HCL 265/2020, creșterea gradului de utilizare internet în
școli. Am cerut lămuriri la faptul că după liste se pare că dotarea școlilor cu tablete pentru
elevi și laptop-uri pentru profesori nu se face în mod similar, astfel încât să existe același
nivel de dotare. Am mai cerut lămuriri cu privire la garanție și service pentru aceste
articole.

➔ 28.07.2021 – Pct. 8, PUD L.Rebreanu 4. Am arătat că zona de acces, conform planului
prezentat, se face prin parcul Titan și se folosesc de o stradă care nu este cadastrată, face
parte din parc, conform cadastru. Mai mult accesul fiind prin fața intrării la școala 88,
unde de 3 ori pe zi este mare aglomerație de mașini, construirea unui nou imobil va
încurca foarte mult accesul în zonă. Lărgirea presupusă este

➔ 28.07.2021 – Pct. 18, Actualizare indicatori reabilitare școala 95. Am solicitat să se
precizeze că în procesul de reabilitare se va reface atât acoperișul cât și mansarda,
deoarece în planurile reabilitare nu erau figurate.

➔ 11.08.2021 -am adus precizări referitoare la întrebarea despre bugetarea costurilor pentru
aducerea a zeci de camioane de pământ în zona Esplanada, citându-l pe Dl. Primar, pe care
îl întrebasem chiar în ziua în care avea loc acea acțiune, că: ,,lucrarea se autofinanțează
din betonul spart din acea zonă și revândut după concasare”.

➔ 26 august 2021 – Pct. 7, PUD V.Brauner 42A. Am luat cuvântul pentru a sublinia blocajul
auto ce se poate crea in zonă dacă nu se regândeste și reface infrastructura.

➔ 26 august 2021 - Pct.8, PUD L.Rebreanu 4. Am luat cuvântul pentru a arăta impactul
negativ adus zonei și vieții locuitorilor prin construirea unui ansamblu care ar avea acces
printr-o alee a parcului Titan, printr-o zona intens circulată pietonal.

➔ 26 August 2021 – Pct.28 - Aprobare derulare contracte AS3. Am luat cuvântul pentru a
semnala probleme de conținut ale acestor contracte, care nu respectă legea și normele
date de ANAP și pentru a cere lămuriri referitoare la informațiile încurcate oferite.

➔ 30.09.2021 – pct.1 suplimentar, Modificarea perioadei de grație aferentă perioadei de
recuperare a sumelor pentru reabilitare. Am subliniat că există prevedere legală pentru
exceptarea de la plată a celor cu venituri mici. Și faptul că asociațiile de locatari trebuiesc
informate de sumele și de perioada de plată.

2.1 Proiecte de hotărâri de consiliu

Pentru protecția sănătății cetățenilor și a mediului înconjurător, după o temeinică
informare, am inițiat proiectul de HCL privind adoptarea unor măsuri de reducere a nivelului de
zgomot din sectorul 3, București,. Proiectul prevede înlocuirea mașinilor de întreținere a spațiilor
verzi care funcționează cu motoare pe benzină cu unele electrice și interzicerea în totalitate a
folosirii suflătoarelor de frunze. După ce a fost în dezbatere publică, proiectul a fost aprobat în
ședința din data de 28.04.2021. Proiectul a fost aprobat.
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2.2 Amendamente depuse și aprobate

➔ Amendament la pct. 29 din ședința de CL din data de 28.04.2021. Am propus eliminarea
punctului 2 din proiectul de hotărâre. Amendamentul a fost aprobat.

➔ Amendament la pct. 16 din ședința de CL din data de 27.05.2021, referitoare la aprobarea
bilanțului,  CPP,  raport de activitate a SD3. Am propus respingerea raportului de activitate.
Amendamentul a fost respins.

➔ Amendament la pct. 28 din ședința de CL din data de 26.08.2021, referitoare la Aprobarea
derulării a 7 contracte incheiate de AS3 cu valoare mai mare de 100.000 Euro. Am propus
eliminarea a 3 contracte, care nu aveau clar specificate obiectul contractului și prețul.
Amendamentul a fost aprobat.

➔ Amendament la pct. 63 din ședința de CL din data de 28.10.2021, referitoare la completare
planului de investiții al societății SD3, scăzând suma solicitată de 78 milioane Lei la 19
milioane Lei, considerând că o mare parte dintre investițiile solicitate nu au legătură ci
obiectul de activitate. Amendamentul a fost aprobat.

3. INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII
formulate în scris

➔ 10.11.2020 – solicitare către DADP și DGS de a nu mai folosi suflătoarele de frunze, în
sensul adoptării unei soluții nepoluante pentru cetățeni și mediu;

➔ 26.11.2020 – solicitare explicații privind lipsa de acțiune a Poliției Locale sector 3 în
urma subordonării operaționale a MAI;

➔ 10.12.2020 – solicitare de remediere a dezafectării trotuarelor din zona Piața Miniș;
➔ 19.01.2021 – solicitare DGS pentru schimbarea sloganului jignitor și folosirea

spațiilor de afișare de pe tomberoanele pentru informarea clară despre tipul de
deșeu colectat;

➔ 23.02.2021 – semnalare lucrări investiții începute și neterminate cum ar fi cea din
incinta Nenițescu, solicitare de terminare a lor înaintea începerii de noi obiective.
Semnalare construcții ușoare pe spații verzi

➔ 25.03.2021 – solicitare informații în legătură cu situația de la stația de sortare, dacă
s-au rezolvat problemele constatate de Garda de Mediu;

➔ 27.05.2021 – solicitare de documente referitoare la autorizarea unor construcții pe
spațiul verde, una la intersecția B-dul Camil Ressu cu Grigorescu, pe partea cu blocul
Y, cealaltă pe str. Dristor cu Camil Ressu, la intrarea în parcarea Mega Image;

➔ 26.08.2021 – interpelare cu privire la lipsa posibilității de programare în vederea
obținerii actelor atât  la Direcția de evidență a populației cât și la DGITL;

➔ 30.09.2021 – interpelare referitoare la siguranța pietonală în jurul instituțiilor de
învățământ, solicitare info despre cine se ocupă cu acest aspect din primărie și DADP;
solicitare explicații despre cine a inițiat operațiunea de avertismente a PL S3 către
asociațiile de locatari care nu colectează selectiv și cum se face constatarea acestor
fapte, cel învinuit nefiind de față.

Cereri de informații

➔ 27.11.2021 – cerere consultare autorizație de construire 3 nivele la scoala nr. 81;
➔ 03.12.2021 – cerere consultare expertiză tehnică pentru supraînălțare cu un nivel la

școala nr.81;
➔ 14.01.2021 – solicitare către ASPMB cu privire la rolul acestora în administrarea

străzilor din sectorul 3;
➔ 03.02.2021 – solicitare pentru includerea reclamațiilor în corpul mailului prin care se

confirmă de PS3 înregistrarea reclamației făcute;
➔ 12.05.2021 – solicitare informații de la BR a DGP-MB, cu privire la lucrări de pe B-dul
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Decebal;
➔ 17.05.2021 – solicitare referitoare la locurile de parcare de pe strada Zizin nr. 1-3,

unde a fost atribuit un singur loc, restul fiind în așteptare de peste 2 luni;
➔ 26.05.2021 – vizită la serviciul urbanism pentru consultare documentații;
➔ 10.08.2021 – solicitare informații despre lucrările de deviere a utilităților și despre

scopul acestora;
➔ 16.08.2021 – solicitare autorizației de construcție pentru rampa de transfer deșeuri

din spatele sălii de sport a Școlii nr. 88;
➔ 16.08.2021 – solicitare autorizații de construire pentru clădirile și parcarea din incinta

parcului Titan, de lângă sere.

4. AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN

➔ Pe parcursul anului 2021, am fost apelat de cetățeni ai sectorului 3 pentru diverse
probleme observate, astfel că am avut în audiență pe următorii:

➔ Cetățean 1 – cu reclamații despre construcții pe spații verzi și la construcții începute și
neterminate la Liceul Nenițescu și Școala 92;

➔ Cetățean 2 – cu reclamații referitoare la încălcarea dreptului de proprietate prin construire
de trotuare pe terenul său, de către PS3. fără să fie întrebat;

➔ Cetățean 3 - solicitare cu privire la atribuirea locurilor de parcare;
➔ Cetățean 4 – întrebări referitoare la posibilitatea de a reclama nereguli cu privire la

trasarea și atribuirea unor locuri de parcare;
➔ Cetățean 5 – solicitare lămuriri cu privire la legislația referitoare la reabilitare și la

posibilitățile de rambursare.
➔ Cetățean 6 - posibilitatea de a se suplimenta lucrările de reabilitare, deoarece nu au fost

făcute toate cele prevăzute în proiect;
➔ Cetățean 7 – solicitări referitoare la salubrizare și interzicerea suflantelor de frunze;
➔ Cetățean 8 – solicitare cu privire la neaplicarea HCL pentru interzicerea folosirii

suflantelor;
➔ Cetățean 9 – solicitare cu privire la deblocarea accesului din dreptul trecerilor de pietoni

din dreptul școlilor și grădinițelor;
➔ Cetățean 10 – solicitare informații cu cauzele neaplicării HCL pentru interzicerea folosirii

suflantelor și neimplicarea poliției Locale în această speță;
➔ Cetățean 11 – informații referitoare la acțiunile Poliției Locale pentru aplicarea HCL pentru

interzicerea folosirii suflantelor și comportamentul lucrătorilor de la DGS;
➔ Cetățean 12 – solicitare link HCL pentru interzicerea folosirii suflantelor;
➔ Cetățean 13  - solicitare informații referitoare la prevederile HCL pentru interzicerea

folosirii suflantelor;
➔ Cetățean 14 – solicitare informații despre posibilitatea restrângerii spațiului ocupat de

terasele de pe B-dul Decebal;
➔ Cetățean 15 – mesaj de susținere a HCL pentru interzicerea folosirii suflantelor și

observații în legătură cu folosirea lor excesivă în unele locații.

➔ 10.02.2021 – Vizită la stația de sortare a deșeurilor din Sectorul 3: s-a prezentat
funcționarea stației, după care am ajuns la gropile pline cu gunoi. Am primit tot felul de
răspunsuri neclare cu privire la existența acestor depozite de gunoi, s-a susținut că este
RDF șamd. Ce era clar că mirosea foarte puternic, am plecat de acolo îmbibat de acele
mirosuri.

➔ 19.03.2021 – Vizită la Hala Laminor, pentru a înțelege ce se vrea cu acest proiect sau dacă
există pur și simplu proiect. Singurul lucru clar este că există o parcare subterană. În rest
nu este nimic clar.

➔ 25.05.2021 – În urma întâlnirii AGA la ADPB SA, am vizitat spațiul ocupat de această
societate. În mare parte este gol, teren viran, în rest aici sunt depozitate multe dintre
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fostele bănci și coșuri de gunoi înlocuite, precum și o cantitate semnificativă de pavele și
borduri. Mai sunt câteva spații închiriate la terți, birourile societății, o hală – service auto,
o mică seră și cam atât.

➔ 09.06.2021 – Vizită la DADP, discuții despre activitatea lor și despre proiecte.
➔ 17.06.2021 – Deplasare la Hala Laminor pentru a lua parte la prezentarea celor de la

Ceetrus a unui posibil proiect pentru acest spațiu imens. La plecare am schimbat câteva
cuvinte cu primarul și l-am întrebat de ce se mai folosesc suflătoarele dacă sunt interzise.
Mi-a răspuns că nu se poate face curățenie pe sub mașinile parcate, că oameni nu înțeleg
să mute mașinile pentru a se face curat.

➔ 06.07.2021 – Deplasare în zona Cartierului Justiției, unde am constatat un du-te-vino de
camioane care aduceau pământ de undeva de aproape și îl depozitau în groapa din zonă.
Primarul era prezent, l-am întrebat de unde aduce pământul, mi-a răspuns că l-a rugat
cineva să-l ajute!? Ne-a spus că vrea să amenajeze parc, iar la întrebarea noastră cum o va
face pe un teren care nu este al primăriei, a răspuns că vrea să facă un parc și că nu avem
decât să îl dăm în judecată, va plăti din banii lui dacă e găsit vinovat.

➔ 18.03.2021 – Întâlnire la parlament cu senatori și deputați pe tema modificării unor legi
pentru a îmbunătății controlul și prestația consilierilor locali.

➔ 02.08.2021 – Deplasare la locul accidentului de lângă biblioteca Națională, pentru a
urmări ceea ce se întâmplă și  de a ne informa de motivele care au provocat și au dus la
tragicul accident în care au murit și au fost răniți mai mulți muncitori. Din discuțiile avute
cu câțiva muncitori care lucrau în zonă, se poate vorbi de ignorarea oricăror măsuri de
protecție a muncii, fiind lucrări care se executau ilegal, pe un teren pe care nu aveau
autoritate să lucreze societățile primăriei de sector. Însă concluziile le vor trage organele
de anchetă, acestea au fost informațiile culese la ,,cald”.

➔ 13.08.2021 – Deplasare la șantierul început pe trotuarul din fața Tribunalului București,
pe trotuar. În avizul de urbanism era specificată amplasarea unor containere pe trotuar, pe
o suprafață de 160 mp, iar în fapt se lucra la ridicarea unei structuri metalice, cu stâlpii de
susținere ancorați în beton, pe o suprafață de cca. 400 mp. Din câte am înțeles au fost
reclamații și din partea judecătorilor din tribunal. Au venit și agenți de la Poliția Locală, au
luat notițe. Structura este în continuare acolo, a fost îngrădită, dar a rămas, am verificat
luna aceasta (octombrie 2021).

➔ 13.08.2021 – Deplasare la întalnirea primarului cu cetățenii locuitorii din ansamblul
rezidențial Hills.

➔ 16.09.2021 -Vizită la SD3, discuție cu Directorul General, care ne-a prezentat cum
funcționează stația de sortare și ce îmbunătățiri s-au adus pentru eliminarea mirosului
generat de activitatea de sortare a deșeurilor.

➔ 14.10.2021 - Vizită La DG Salubritate Sector 3, pentru a discuta referitor la folosirea în
continuare a suflătoarelor, deși sunt interzise, la modalitatea de a face curățenie în parcări
( cu toate că este în sarcina chiriașului) fără a folosi suflătoarele, lipsa de comunicare
referitoare la colectarea selectivă, nerespectarea orelor de colectare și măturarea străzilor,
conform HCGMB, procedura de ridicare a deșeurilor generate de diverse activități de
curățenie, reamenajări din condominii, modalități prin care putem ajuta la îmbunătățirea
activității, iar la sfârșit am probat un Glutton, un aspirator de frunze sau gunoaie stradale.
Discuțiile au avut loc cu unii șefi de departamente.

➔ Multiple deplasări la Școala nr.95, de vreo trei ori împreună cu Dl. Popescu, de la Investiții,
pentru a verifica starea reabilitării și de a impulsiona viteza lucrărilor.

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