
Subsemnata/ul, SAVA Alexandru, 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
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1. ROLURI ASUMATE
în comisiile de specialitate sau alte comisii constituite la nivelul consiliului

➔ Membru în Grupul Consilierilor Locali USR PLUS Sector 3

➔ Președinte a Comisiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Fond Locativ și Arhitectură

până în data de 23.06.2022 când a avut loc modificarea structurii comisiilor de specialitate din

cadrul Consiliului Local, după care membru în noua comisie formată abuziv și nereprezentativ:

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, administrare a domeniului public și

privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate,

➔ Membru în Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și

respectarea drepturilor cetățenilor,

➔ Membru în Comisia de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare

durabilă și digitalizare.

➔ Presedinte de sedinta al Consiliului Local Sector 3 - 1 Februarie 2022 pana la 1 Mai 2022.

➔ Membru în consiliile de administrație a următoarelor instituții de învățământ:

● Şcoala Gimnazială Voievod Neagoe Basarab

● Școala Gimnazială Mihai Botez

● Școala Gimnazială Nr. 80

● Școala Primară Montessano

Membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a a următoarelor

instituții de învățământ:

● Şcoala Gimnazială Voievod Neagoe Basarab

● Școala Gimnazială Mihai Botez

● Școala Gimnazială Nr. 80

● Școala Primară Montessano

● Școala Gimnazială Specială Nr. 5



Membru în Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de

stat de pe raza Sectorului 3 pentru:

● Scoala Gimnaziala Neagoe Basarab,

● Gradinita Nr. 71,

● Scoala Gimnaziala Nr. 81

● Scoala Gimnaziala Mihai Botez

2. ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR

de Consiliu local sau comisii de specialitate

În perioada 30 Noiembrie 2021 - 30 Decembrie 2022 am participat la toate ședințele de

Consiliului Local Sector 3 și am intervenit în ședință pe următoarele subiecte:

➔ 28.10.2021 - Susținerea avizului nefavorabil al comisiei 3 pentru Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Complex multifuncțional - comerț,

servicii, locuire, depozitare mic-gros, parcaje, spații verzi, cu RHpropus =

2S+P+Mz+8E+9-10/l IEretrase, pe un teren situat în Calea Dudești nr. 124

➔ 28.10.2021 - Susținerea avizului nefavorabil al comisiei 3 pentru Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiuni mixte - servicii,

comerț, locuire și funcțiuni complementare, cu RHpropus = 3S+P+8E-9ER, pe un teren

situat în Strada Ion Pillat nr. IA (fostă Str. Turturelelor nr. 15, Str. Vulturilor nr. 102)

➔ 28.10.2021 - Luare de cuvant referitoare la modificarea perioadei de grație aferentă

perioadei de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 3 al Municipiului București

pentru asigurarea contribuției proprii asociațiilor de proprietari

➔ 28.10.2021 - Luare de cuvant referitoare la situația de la santierul ilegal Esplanada si

Ministerul Culturii.

➔ 11.11.2021 - Susținerea avizului nefavorabil al comisiei 3 pentru Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu cu funcțiuni mixte (locuire

și funcțiuni conexe locuirii) cu RHpropus = 4S+P+6E, construcții anexe, pe un teren

situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 4, lot 2 (provizoriu nr. 4A)

➔ 11.11.2021 - Luare de cuvant referitoare la modificarea perioadei de grație aferentă

perioadei de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 3 al Municipiului București

pentru asigurarea contribuției proprii asociațiilor de proprietari



● Proiecte de Hotărâri de Consiliu

Am susținut, alături de colegii din grupul USR,  mai multe proiecte de HCL și

amendamente.

3. INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII

➔ Interpelări referitoare la situația construcțiilor ilegale părăsite și la care nu s-a

dispus revenirea la stadiul inițial (terasa ilegală de la  Tribunalul București)

➔ Interpelări referitoare la situatia defrisarilor ilegale și a șantierelor nesemnalizate

legal.

4. AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN

➔ Vizite la Șantierul ilegal de pe Bd. Pallady 45D

➔ Vizite la otravirile arborilor și  defrisarile ilegale din parcul Titan

➔ Vizite la Stația de Sortare a SDZ

➔ Vizite la Școala Gimnazială Specială Nr. 5

➔ Vizite la Școala Gimnazială Specială Nr. 16

➔ Vizite la Școala Gimnazială Specială Nr. 80

➔ Vizite la Proiectul Hala Laminor

➔ Vizite la depozitarea ilegală de deșeuri din Hala Galaxy

➔ Vizite la depozitarea ilegală de deșeuri din Hala Smart City Invest SRL

➔ Vizite la Proiectul Parcare Decebal

➔ Vizite la Proiectul Aqua Parc Pantelimon

➔ Vizite la Proiecte/Lucrări ale DADP, Administrare Active, SDZ, etc.

➔ Întâlniri cu cetățenii și audiențe în teren pe diverse subiecte.

➔ Septembrie-octombrie 2022 – am susținut punctul de vedere al Comisiei de

Urbanism și a intereselor Consiliului Local Sector 3 împotriva sustinerilor

reclamantului Park Lake Business Center SRL, referitor la PUD din Strada Liviu



Rebreanu nr. 4, lot 2., la înfățișarea de la Tribunalul București în calitate de

intervenient în dosarul 2118/3/2022.

➔ Am depus alături de alți colegi o plangere penala pentru situația depozitelor ilegale

de deșeuri de la hala aparținând Smart City S3 SRL - https://fb.watch/ijZr6Sy2Di/

5. APARIȚII ÎN PRESĂ

- 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/

- Otravirea și incendierea spațiului verde din zona retrocedată a parcului Titan

https://fb.watch/ijZkiFLfhY/

6. 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

https://fb.watch/ijZr6Sy2Di/
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/
https://fb.watch/ijZkiFLfhY/
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