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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 anul doi de mandat, 
Noiembrie 2021 - Decembrie  2022 

 

 
 

1. ROLURI ASUMATE 
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2. ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR 
2.1. Proiecte de hotărâri de consiliu 
2.2. Amendamente depuse și aprobate 
2.3. Inițiative implementate 

3. INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII 
4. AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN 
5. DEZBATERI, MESE ROTUNDE 
6. APARIȚII ÎN PRESĂ  

7. CURSURI PERFECȚIONARE 

  

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

➔ Membru în Grupul Consilierilor Locali USR Sector 3 
➔ Membru în Comisia de fonduri europene, relații internaționale, strategii și dezvoltare 

durabilă și digitalizare 
➔ Membru în cadrul Comisiei Juridice, Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și respectarea 

Drepturilor  Cetățenilor 
➔ Membru în cadrul Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii din 

Sectorul 3, constituită conform Legii nr. 550/2002  
 

➔ Membru în consiliile de administrație ale 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 cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din următoarele 
instituții de învățământ : 

● 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 în comisiile de specialitate 

           43 ședințe de Consiliu Local 
 
În perioada noiembrie 2021 - Decembrie 2022 am participat la majoritatea ședințelor 
Consiliului Local Sector 3  și am intervenit în ședințe pe următoarele subiecte:  

➔ 02.12.2021 - luare cuvant cu privire la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
mandat președintelui Consiliului societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru 
încheierea unui contract de închiriere având ca obiect închirierea unei suprafețe de 
12.600 mp și a Corpul CI de birouri în suprafață de 460 mp din cadrul Halei Laminor, cu 
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societatea Laminor Arena SRL. Am precizat că modul de închiriere a respectivei suprafețe 
nu este suficient de fundamentat și nu prezintă un beneficiu clar din perspectiva primăriei 
Sector 3.  Intervenție video youtu.be/J6trNZnGv5A?t=20432  

➔ 14.12.2021 - Introducerea secțiunii de întrebări și interpelări ale cetățenilor și 
consilierilor locali -youtu.be/CwTpFODTMIk?t=454  

➔ 22.12.2021 - luare de cuvânt cu privire la HCLS 3 nr. 4 7/25.03.2021 privind modificarea 
perioadei de grație aferentă perioadei de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 3 al 
Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociațiilor de proprietar. 
Am luat cuvântul pentru a sublinia necesitatea stabilirii unei comunicări clare între 
executivul din primărie și consiliul local Sector 3 cu privire la demersurile de modificare a 
legilor invocate ca bază pentru susținerea acestei amânări. Intervenție video 
youtu.be/Wody6aaUxyM?t=7872  

➔ 29.12.2021 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului 
de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea 
demarării procedurii de identificare a unui teren în strada Victor Brauner în vederea 
achiziționării acestuia. Intervenția mea a fost adresată primarului în funcție pentru a 
debloca investițiile propuse în bugetul Sectorului 3 și care vizau construcția unui nou 
complex educațional la standarde europene - Școala Viitorului.  Intervenție video 
youtu.be/cBwwSQF6cLY?t=5074  

➔ 29.12.2021 - Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de 
lucrări nr.406646/26.06.2020 încheiat cu SC AS3 - Administrare Străzi S3 SRL având ca 
obiect “Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc 
tematic în Parcul Pantelimon”, aprobat prin HCLS3 nr. 195/26.06.2020". Am susținut ca 
acest contract de transformare a parcului Pantelimon în parc de distracții să fie reziliat și 
parcul să fie menținut ca parc natural. Intervenție video youtu.be/cBwwSQF6cLY?t=6743  

➔ 20.01.2022 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 
340/10.11.2020. Am clarificat aspectele ce țin de modul în care se pot transforma proiectele 
de aprobare a unui HCL ce implică un PUD în proiecte de respingere a acelui PUD, care nu a 
obținut votul de oportunitate, și această modificare să se facă în temeiul legii și prin 
respectarea principiului paralelismului juridic de la nivel parlamentar. Intervenție video 
https://youtu.be/ggBukESx4Ao?t=2498  

➔ 20.01.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei 
finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 
150.000.000 lei pe anul 2022. Am reamintit că se puteau preîntâmpina întârzierile la 
elaborarea bugetului pentru anul 2022 dacă se puneau la dispoziția echipei de consilieri 
documentele privind execuția preliminară a bugetului din 2021. Intervenție video 
youtu.be/ggBukESx4Ao?t=7960  

➔ 20.01.2022 - Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății 
Internet și Tehnologie S3 SRL. Am solicitat direcției de guvernanță corporativă să se ocupe 
de uniformizarea procedurală și legislativă în raport cu societățile primăriei pornind de la 
rezolvarea abaterilor sesizate de către Curtea de conturi a României. Intervenție video  
youtu.be/ggBukESx4Ao?t=9091  

➔ 24.02.2022  - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 - 
Amendamente pe componenta de digitalizare, educație și dezvoltarea infrastructurii velo. 
Propunerile de amendamente pentru anul 2022. Intervenție video  
youtu.be/ofndyjIe2y0?t=4976  

➔ 24.02.2022 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr.221/13.09.2021 privind 
accesul în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 pentru 

https://youtu.be/J6trNZnGv5A?t=20432
https://youtu.be/CwTpFODTMIk?t=454
https://youtu.be/Wody6aaUxyM?t=7872
https://youtu.be/cBwwSQF6cLY?t=5074
https://youtu.be/cBwwSQF6cLY?t=6743
https://youtu.be/ggBukESx4Ao?t=2498
https://youtu.be/ggBukESx4Ao?t=7960
https://youtu.be/ggBukESx4Ao?t=9091
https://youtu.be/ofndyjIe2y0?t=4976
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activități sportiv- recreative. Am susținut menținerea acestui proiect și implementarea lui 
în beneficiul comunității din Sectorul , pornind de la exemplele de bună practică din alte 
administrații din țară și din București. Intervenție video youtu.be/ofndyjIe2y0?t=13293  

➔ 24.02.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea sintezei dezbaterilor din ședințele 
Consiliului Local al Sectorului 3. Am susținut necesitatea menținerii integrale a transcrierii 
dezbaterilor din cadrul ședințelor de consiliu local Sector 3. Intervenție video   
youtu.be/ofndyjIe2y0?t=14686  

➔ 03.03.2022 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării de către societatea 
Algorithm Constructii S3 SRL a contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA 
cu societățile Cda Confort Steel SRL, Octagon Fundații Speciale SRL si Terratest Geotehnic 
SA. Am solicitat direcțiilor din cadrul primăriei și din cadrul societăților să lucreze cu 
informații și devize actualizate pentru a preîntâmpina blocarea proiectelor în 
implementare. 

➔ 05.04.2022 - Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilelor - construcții 
corp A - școală și corp B - sală de sport nefinalizată — Școala Gimnazială ,,Voievod Neagoe 
Basarab” situată în Intr. Constantin Brâncuși nr. 7, Sector 3, în vederea demolării acestora. 
Intervenție video  youtu.be/HQ13IWGuB4w?t=3208  

➔ 13.04.2022 Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de a aproba transmiterea Bulevardului Theodor Pallady din administrarea 
Consiliului General al Municipiului București - Administrația Străzilor în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 3 în scopul realizării unor obiective de investiții”. Am avut 
intervenții cu privire la legalitatea lucrărilor deja executate pe acest bulevard, lucrări care 
privesc înlocuirea în integralitate a bordurilor și refacerea căii de rulare auto. Intervenție 
video  youtu.be/bQ9RVRyfjVo?t=5844  

➔ 13.04.2022 - Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 
București de a aproba transmiterea Șos. Mihai Bravu, tronsonul cuprins între Piața 
Hurmuzachi și Splaiul Unirii, din administrarea Consiliului General al Municipiului 
București — Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în 
scopul realizării unor obiective de investiții. Am insistat cu privire la respectarea procedurii 
legislative de aprobare a unor investiții de la nivel municipal. Intervenție video   - 
youtu.be/bQ9RVRyfjVo?t=7233  

➔ 20.04.2022 - Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Sectorului 3 al municipiului 
București a unui lot de teren cu o suprafață de 22.685 mp din proprietatea societății SD 3 
Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL prin constituirea unui drept de superficie pe o perioadă 
de 99 de ani - Dezbateri pe zona de mediu și salubritate și prioritățile ADI-ului municipal 
pe mediu. Intervenție video  - youtu.be/2YE71XsK_V4?t=4238  

➔ 12.05.2022 - Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 
SRL a Contractului ce are ca obiect execuția de lucrări și furnizarea de echipamente și 
dotări pentru obiectivul de investiții “Revitalizarea spațiilor sportive prin amenajarea 
unei săli de scrimă la Școala Gimnazială nr. 195”. Observații cu privire la legalitatea 
modului de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor. Intervenție video   
youtu.be/5VlkWLqFJm4?t=3347  

➔ 12.05.2022 - Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor 
Consiliului de Administrație pentru posturile vacante și desemnarea administratorilor 
provizorii la societatea Administrare Active Sector 3 SRL. Am informat colegii din consiliu 
că persoana nominalizată de grupul Pro București este un fost condamnat penal pentru 
fapte de corupție. Intervenție video  - youtu.be/5VlkWLqFJm4?t=5150  

➔ 12.05.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2022 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. Am 

https://youtu.be/ofndyjIe2y0?t=13293
https://youtu.be/ofndyjIe2y0?t=14686
https://youtu.be/HQ13IWGuB4w?t=3208
https://youtu.be/bQ9RVRyfjVo?t=5844
https://youtu.be/bQ9RVRyfjVo?t=7233
https://youtu.be/2YE71XsK_V4?t=4238
https://youtu.be/5VlkWLqFJm4?t=3347
https://youtu.be/5VlkWLqFJm4?t=5150
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informat că bugetul de activitate aflat în aprobare nu mai are obiectul principal de activitate, 
acesta fiind suspendat în instanță. Intervenție video   - youtu.be/5VlkWLqFJm4?t=9493  

➔ 12.05.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului 
de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde 
toate demersurile necesare în vederea relocării stației de sortare a gunoiului menajer 
aflată în strada Drumul Lunca Vișagului nr. 42 — 60, Sector 3, București. Intervenție video  
- youtu.be/_aLujCLFBIQ?t=3484  

➔ 26.05.2022 - Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential 
S3 SRL a Acordului-cadru având ca obiect „Servicii de zugrăvit la unitățile de învățământ 
și clădirile administrate de Sectorul 3”. Intervenție video  - youtu.be/xpFc9NglRCs?t=3477  

➔ 26.05.2022 - Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății SD3 
Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. - min. 01:31:55. Am intervenit cu privire la problemele 
care au fost întâmpinate constant în cadrul activității curente a întreprinderilor publice. 
Intervenție video  - youtu.be/xpFc9NglRCs?t=5868  

➔ 26.05.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurii de relocare a stației de sortare 
a gunoiului menajer aflată în strada Drumul Lunca Vișagului nr. 42 - 60, Sector 3 - 
Intervenție video  - youtu.be/xpFc9NglRCs?t=11930  

➔ 30.06.2022 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "împreună pentru fete — 
absorbante gratuite fetelor vulnerabile în școli". Justificarea necesității adoptării acestui 
proiect pornind de la experiențele relevante din programele pilot aflate în implementarea 
altor primării. Intervenție video - youtu.be/di_VbhVtiHs?t=10183  

➔ 30.06.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului 
de administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea 
președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL 
privind realizarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv 
TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se 
desfășoară în mod succesiv cu societatea GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL, precum și 
închirierea acestora către Direcția Generală de Salubritate Sector 3. Intervenție video - 
youtu.be/di_VbhVtiHs?t=15560  

➔ 30.06.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului 
de administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea 
președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL 
privind încheierea unui contract de închiriere cu societatea Laminor Arena SRL. 
Intervenție video  -  youtu.be/di_VbhVtiHs?t=16711  

➔ 30.08.2022 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului 
de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL în vederea încheierii Contractului 
cu societatea Gm Construzioni SRL. Intervenție video  - youtu.be/plX-MXlWWdc?t=13120  

➔ 27.09.2022 - Proiect de hotărâre privind amplasarea de echipamente de joacă accesibile 
copiilor cu dizabilități în parcurile Titanii și Pantelimon din Sectorul 3 al Municipiului 
București.  Susținerea amendamentelor de includere a conceptelor de incluziune în cadrul 
proiectului elaborat de partidul ProBucurești. Intervenție video   
https://youtu.be/mD0fdNLwOyo?t=2061  

➔ 07.10.2022 - Intervenție de susținere a amendamentului colegei mele, Mihaela Văcaru, cu 
privire la alocarea unor sume bugetare necesare efortului de a recupera terenul retrocedat 
din parcul IOR, respectiv intervenții cu privire la punctele referitoare la subcontractarea 
unor părți importante din contractele de lucrări publice alocate către societăți ale 
primăriei, acțiune care este contrară atât cadrului legal în vigoare, cât și contractului 
semnat între părți 

https://youtu.be/5VlkWLqFJm4?t=9493
https://youtu.be/_aLujCLFBIQ?t=3484
https://youtu.be/xpFc9NglRCs?t=3477
https://youtu.be/xpFc9NglRCs?t=5868
https://youtu.be/xpFc9NglRCs?t=11930
https://youtu.be/di_VbhVtiHs?t=10183
https://youtu.be/di_VbhVtiHs?t=15560
https://youtu.be/di_VbhVtiHs?t=16711
https://youtu.be/plX-MXlWWdc?t=13120
https://youtu.be/mD0fdNLwOyo?t=2061
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➔ 17.11.2021 - Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 3 al HCLS3 nr. 421/27.09.2022  
intervenție cu privire la modul în care se gestionează managementului salubrității în 
Sectorul 3. Intervenție video  - youtu.be/foIdH73ScYg?t=5300 

➔ 17.11.2021 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Construire imobil spații comerciale cu RH propus = D+P+1E, pe un teren situat în Str. 
Postăvarul nr. 13, lot 1, Sector 3. Am avut o intervenție prin care am reamintit consiliului că 
în, luna martie, pe acea locație a avut loc o defrișare extinsă, fără să existe documente legale 
care să permită antreprenorului acest gen de intervenție. Intervenție video  - 
youtu.be/foIdH73ScYg?t=8949  

 

2.1.  Proiecte de hotărâri de consiliu 
 

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

 

➔ HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Împreună pentru fete — absorbante gratuite 
oferite fetelor vulnerabile în școli" - aprobat  

➔ HOTĂRÂRE privind prorogarea termenelor de implementare anuală a procesului de 
bugetare participativă la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2022 - 
aprobat  

➔ HOTĂRÂRE privind modificarea HCL S3 nr. 222/2022 privind aprobarea finanțării din 
bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în 
vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - 
august 2022 - aprobat  

Am contribuit la proiecte inițiate de colegi din consiliul local:  

➔ Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de lucrări 
nr.406646/26.06.2020 încheiat cu SC AS3 -Administrare Străzi S3 SRL având ca obiect 
“Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic 
în Parcul Pantelimon”, aprobat prin HCLS3 nr.195/26.06.2020 - respins 

➔ Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de donație de către societatea SD3 - 
Salubritate și Deszăpezire S3 SRL către Municipiul București a terenurilor situate în strada 
Victor Brauner nr. 40 și nr. 42B. - respinsâ 

 

2.2.  Amendamente depuse  

           Am depus următoarele amendamente la bugetul local Sector 3, 2022 -2023: 
 

➢ Educație 
➔ 5 sisteme integrate de educație digitală pentru elevi - Smart Lab amendament respins 

 

➢ Digitalizare și accesibilizarea interacțiunii cu cetățenii  
➔ Proiectul “Banii Voștri Sunt Aici”, cu o interfață grafică cu informații privind veniturile, 

cheltuielile, derularea achizițiilor, costurile și stadiul investițiilor și lucrărilor din sector, cu 
toate sursele de date deschise, în valoare de 833 de mii lei. - amendament respins 
 
 

https://youtu.be/foIdH73ScYg?t=5300
https://youtu.be/foIdH73ScYg?t=8949
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➢ Infrastructură velo 
➔ Achiziția de sisteme securizate de protecție la furt și intemperii a bicicletelor - Parcări 

securizate de biciclete -550 mii lei - amendament respins 
 

2.3.  Inițiative implementate 

 

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

➔ Facilitarea implementării amendamentului prevăzut în bugetul anului 2022 legat de achiziția 
de sisteme de depozitare securizată a bicicletelor în Sectorul 3 într-un număr de 6 
echipamente. 

 

3.  INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII  
formulate în scris și oral 
 

➔ 29.12.2021  - Interpelare cu privire la lucrările de amenajare de pe ADPB SA, lucrări 
efectuate fără nicio autorizație, proiect sau drept legal, întrucât terenul este în 
administrarea ALPAB   Intervenție video  - youtu.be/cBwwSQF6cLY?t=11224 - fără un 
răspuns concludent  

➔ 20.01.2022 - Interpelare cu privire la planificarea de lucrări de marcare a drumurilor  în 
zona Caliței sau dacă există în planul pentru anul 2023 acest gen de lucrări și investiții în 
zona respectivă și care sunt demersurile pentru a se trage iluminat public în zona 
respectivă. - fără răspuns  

➔ 20.01.2022  - Interpelare cu privire la modul în care au fost folosiți cei 500 mii lei pentru 
partea de dotări, de echipamente, de laptopuri și calculatoare pentru cele două cluburi ale 
seniorilor din sector  - cu răspuns 

➔ 24.03.2022 - Interpelare cu privire la necorelări ale informațiilor dintre platforma GIS și 
platforma de plăți on-line pentru taxe - cu răspuns 

➔ 28.04.2022 - Întrebare către DADP referitor la punctul de vedere al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București, care consideră că nu este 
posibilă dezvoltarea transportului în comun în zona Brățării, întrucât la momentul 
edificării acelor drumuri și când  s-au făcut sensuri giratorii, delimitări de sens, nu a fost 
luat în considerare normativul pentru ca acele drumuri să fie introduse și în circuitul 
transportului public în comun. Am solicitat să mi se pună la dispoziție autorizațiile și 
avizele cu privire la edificarea acelor drumuri. - fără răspuns  

➔ 12.05.2022 - Interpelare către Guvernanța Corporativă dacă are vreun rol de coordonare a 
activității de achiziție sau de îndrumare în materia achizițiilor cu societățile primăriei și 
dacă această modalitate de ofertare, în care apar cantități fără prețuri nominale, deci 
cantități totale pe tipuri de intervenții, este o situație comună în aceste proceduri de 
ofertare multi-companii. Am solicitat să ne pună la dispoziție procedurile de corectare, 
dacă e cazul, dacă au constatat erori în materia derulării procedurilor de ofertare și 
achiziție, în raport cu Primăria Sectorului 3. - fără răspuns  

➔ 30.06.2022 - Interpelarea Direcției Generale de Poliție Locală și reprezentanților primăriei 
în esență, legată de speța zonei retrocedate din parcul IOR. În ultimii 2 ani de zile, cetățenii 
au remarcat că foarte mulți copaci din acea zonă se usucă și am solicitat să mi se comunice 
dacă, începând cu momentul în care primăria a intentat acel proces de anulare a titlului de 
proprietate acelei persoane care deține acum zona retrocedată din IOR, au avut loc 

https://youtu.be/cBwwSQF6cLY?t=11224
https://youtu.be/cBwwSQF6cLY?t=11224
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demersuri cu privire la protejarea spațiului verde din acel areal. Adică notificări, amenzi, 
îngrădirea terenului sau obligarea pentru a îngrădi terenul și totodată dacă au constatat că 
în acest interval s-au adus deservicii mediului, în special copacilor care erau acolo, 
plantați cu ceva decenii în urmă. Am solicitat, dacă se poate, să se facă un raport cu privire 
la toate aceste acțiuni, inclusiv acțiuni de supraveghere, dacă s-au identificat persoane 
care au intrat pe acel teren și au adus prejudicii, dacă s-au dat amenzi în această direcție și 
dacă există demersuri de altă natură în raport cu Garda de Mediu sau alte autorități de 
control pe acest domeniu, Poliția Municipiului București și așa mai departe.  - cu răspuns  

➔ 30.06.2022 -Interpelare legată de o nouă investiție proaspăt promovată de către Primăria 
Sectorului 3, primarul în funcție și consilierii care se găsesc în acest consiliu și anume baza 
sportivă sau terenurile de sport din zona Vitan, unde acum are sediul social ADPB SA, 
societatea primăriei, și unde își țin societăți ale primăriei diverse echipamente și depozite 
de materiale de construcții. Am solicitat autorizațiile de construcție, să mi se comunice 
această informație - fără răspuns  

➔ 10.07.2022 - Interpelare pe speța activităților din zona retrocedată a parcului IOR - le-am 
solicitat celor de la Poliția Locală să prezinte ce demersuri au mai fost făcute după acea 
interpelare făcută acum o lună de zile și dacă autoritățile de control au trimis un răspuns 
sau au acționat într-o anumită măsură, Garda de mediu sau alte autorități care au 
responsabilități în materie. Am solicitat Direcției de Urbanism (sau cine eliberează avizele 
de amplasare) să comunice dacă pe acel amplasament au fost trimise avize cu privire la 
desfășurarea de activități comerciale de tip parc de distracții sau ceva similar, în ultimile 
90 de zile? - cu răspuns  

➔ 30.08.2022 - Intepelare către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Direcția de 
Salubritate cu privire la modul în care se îngrijesc copacii bătrâni din sector și dacă li se 
administrează tratamente specializate pentru a preveni uscarea lor și a celor care au 
rădăcina acoperită cu hydromedia. - fără răspuns  

➔ 07.10.2022 - Interpelare cu privire la acțiunea de concesionare a luciului apei din parcul IOR 
- fără răspuns  

➔ 17.11.2022 - Interpelare cu privire la stadiul implementării proiectelor aprobate în cadrul 
bugetării participative 2021 - răspuns parțial 

➔ 17.11.2022 - Interpelare cu privire la situația deșeurilor depozitate ilegal în hala deținută de 
societatea primăriei S3 SC Smart City SRL - fără răspuns 

➔ 24.11.2022 - Interpelare cu privire la nenumăratele interpelări și întrebări adresate 
aparatului primăriei în cursul ședințelor de consiliu, la care nu există răspunsuri sau sunt 
răspunsuri parțiale - fără răspuns  

 

4.  AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN 
 
➔ Am participat la audiențe fizice și online care au vizat problematici de infrastructură 

locală, amenajări ilegale, șantiere ilegale din Sectorul 3 sau propuneri de proiecte pentru 
Sectorul 3 

➔ Ianuarie 2022 - întâlnire on-line cu Direcția Generală de Salubrizare cu privire la 
adoptarea unor măsuri privind colectarea selectivă. S-a convenit începerea unui proiect 
pilot.  

➔ Septembrie-octombrie 2022 – prezența la Tribunalul București ca intervenient în 
dosarul 2118/3/2022 având ca reclamant Park Lake Business Center SRL. În prima 
instanță, soluția a fost respingerea cererii reclamantului. Urmează recursul. 

➔ Am gestionat relația de răspuns online la o multitudine de solicitări transmise de 
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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, respectiv participarea la 
emisiunea on-line Adevărul de la Sectorul 3  
26.11.2021 - https://fb.watch/hFWtiDiKkj/  
03.12.2021 - https://fb.watch/hFWvhCrP5C/   
17.12.2021 - https://fb.watch/hFWy7o-vX3/  
25.02.2022 - https://fb.watch/hFWA9Np6H4/   
26.05.2022 - https://fb.watch/hFXhb53-Wl/  
02.06.2022 - https://fb.watch/hFWFcnt7G8/  
16.06.2022 - https://fb.watch/hFWHctqJjG/ https://fb.watch/hFXk6UUkzy/  
07.11.2022 - https://fb.watch/hFWIZWKcpN/   
26.11.2021 - https://fb.watch/9DMKLCStye/  

➔ Am monitorizat și am raportat public acțiunile de distrugere a spațiului verde din zona 
retrocedată a parcului IOR de “o mână criminală” pe parcursul a ultimilor doi ani 
26.05.2022 - https://fb.watch/hFXll59Z4h/  
26.05.2022 - https://fb.watch/hFXoE9ozCQ/  
12.07.2022 - https://fb.watch/hFXpxU93rF/  
01.08.2022 - https://fb.watch/hFXqmc_hLo/  
15.08.2022 - https://fb.watch/hFXrlBD9Ar/  
20.10.2022 - https://fb.watch/hFXsdmAAJj/  
24.10.2022 - https://fb.watch/hFXtbd8W3N/  

➔ Întâlnire asupra proiectului privind realizarea unei școli noi pe vechiul amplasament al 
Școlii Gimnaziale Neagoe Basarab -  să fie realizat în urma unui concurs de soluții 
național, 01.02.2022 - https://fb.watch/hFWRXhk2Zf/  

➔ Prezentarea lucrărilor ilegale realizate de Primăria Sectorului 3 pe terenul ADPB S3, 
locație pe care ALPAB dorește să edifice un parc la inițiativa consilierei municipale Ana 
Ciceală - 27.02.2022 - https://fb.watch/hFW_yBqn5z/  

➔ Prezentarea lucrărilor ilegale derulate pe bulevardul Liviu Rebreanu de către Primăria 
Sectorului 3 -03.04.2022 -  https://fb.watch/hFX7MNuHnl/  

➔ Acțiune de salubrizare în cartierul 23 august pe linia de tren care străbate cartierul 
10.04.2022 -  https://fb.watch/hFXaOeKF_Q/  

➔ Întâlnire de lucru la sediul PMB cu privire la dezvoltarea parcurilor de calisthenics din 
București 11.05.2022 -  https://fb.watch/ieqdJ7Ro2U/  

➔ Scoala de vis - proiect al OAR București 14.052022 -  https://fb.watch/hFXfpvUfrA/  

➔ Depozitarea ilegală de gunoi menajer de către întreprinderile Primăriei Sector 3 în 
Popești Leordeni - 31.10.2022 - https://fb.watch/hFX4q4H7k-/  

➔ Vizită de lucru la sediul unei societăți de salubrizare din Oradea, județul Bihor 

➔ Facilitarea realizării unei picturi murale pe calcanul Școlii de arte nr. 5 cu ocazia 
aniversării a 30 de ani de prezență în România a Băncii Mondiale 11.11.2022 
https://www.facebook.com/Eugen.Matei.USR.PLUS/posts/pfbid02Bny6XFo18vMARui
N24jhRBypVe5hsrFFAvzM4ce5Fi9t5Qc3xSrfrboYKUKAuoJYl  
 

5.  DEZBATERI, MESE ROTUNDE 
 

➔ Participare la dezbaterile organizate cu ocazia aprobării Bugetului Sectorului 3 

https://fb.watch/hFWtiDiKkj/
https://fb.watch/hFWvhCrP5C/
https://fb.watch/hFWy7o-vX3/
https://fb.watch/hFWA9Np6H4/
https://fb.watch/hFXhb53-Wl/
https://fb.watch/hFWFcnt7G8/
https://fb.watch/hFWHctqJjG/
https://fb.watch/hFXk6UUkzy/
https://fb.watch/hFWIZWKcpN/
https://fb.watch/9DMKLCStye/
https://fb.watch/hFXll59Z4h/
https://fb.watch/hFXoE9ozCQ/
https://fb.watch/hFXpxU93rF/
https://fb.watch/hFXqmc_hLo/
https://fb.watch/hFXrlBD9Ar/
https://fb.watch/hFXsdmAAJj/
https://fb.watch/hFXtbd8W3N/
https://fb.watch/hFWRXhk2Zf/
https://fb.watch/hFW_yBqn5z/
https://fb.watch/hFX7MNuHnl/
https://fb.watch/hFXaOeKF_Q/
https://fb.watch/ieqdJ7Ro2U/
https://fb.watch/hFXfpvUfrA/
https://fb.watch/hFX4q4H7k-/
https://www.facebook.com/Eugen.Matei.USR.PLUS/posts/pfbid02Bny6XFo18vMARuiN24jhRBypVe5hsrFFAvzM4ce5Fi9t5Qc3xSrfrboYKUKAuoJYl
https://www.facebook.com/Eugen.Matei.USR.PLUS/posts/pfbid02Bny6XFo18vMARuiN24jhRBypVe5hsrFFAvzM4ce5Fi9t5Qc3xSrfrboYKUKAuoJYl
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pentru anul 2022 
https://www.facebook.com/Eugen.Matei.USR.PLUS/videos/640131583896295/  

➔ Conferință de deschidere/ Lansarea Raportului de Cercetare privind Starea Mediului 
în București/ Lansarea Platformei de mediu pentru București. 
https://www.facebook.com/fundatiacomunitarabucuresti/videos/5078946112141509  

➔ Participare la primul proiect intersecțional Empathy Retreat organizat de AMAIS 
având ca scop  înțelegerea situațiilor comune de excludere în relație cu accesibilitatea 
și a modului în care putem construi o societate mai bună – unde diversitatea umană 
este norma, nu excepția. 
https://www.facebook.com/Eugen.Matei.USR.PLUS/videos/550991480265689  

➔ Participant activ în cadrul săptămânii europene a sportului #BeActive 
https://www.facebook.com/Eugen.Matei.USR.PLUS/posts/pfbid0QMHsMJfFhpDDLa8
muG8pA3vWHqPiTdMrbmeAHbeuWZ4taJNAaSCo7jbrNLcZQucLl  

 

6.  APARIȚII ÎN PRESĂ 
➔ stirileprotv.ro/stiri/inspectorul-pro/dezastru-ecologic-langa-parcul-ior-sute-

de-copaci-s-au-uscat-dupa-ce-au-fost-gauriti-intentionat-care-este-
miza.html  

➔ www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-25857821-primaria-sectorului-3-
pierdut-definitiv-procesul-privind-cele-11-retrocedate-parcul-ior-nu-putut-
demonstra-parc.htm   

➔ www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-25908746-fotogalerie-
supermarket-putea-aparea-parcul-codrii-neamtului-din-sectorul-3.htm 

➔ www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-25927092-primaria-sectorului-
3-contract-33-milioane-lei-pentru-borduri-pavele-una-dintre-propriile-
companii.htm 

➔ www.stiridiaspora.ro/12-hectare-din-parcul-ior-au-fost-retrocedate-unor-
privati-instanta-a-decis_497381.html  

7.  CURSURI PERFECȚIONARE 

Am luat parte la următoarele cursuri de perfecționare:  

➔ „Responsabil pentru gestionarea deșeurilor”, în perioada 18 decembrie 2021 – 15 ianuarie 
2022;  

➔ „Smart city”, în perioada 19-20 noiembrie 2022. 

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