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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 anul 2 de mandat, 
1 Noiembrie 2021 – 31 Octombrie  2022 
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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. 

 Începând cu data de 23.06. 2022, când au fost schimbate numărul comisiilor și componența 
acestora: 

• Membru al Comisiei nr.2: Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond 
locativ și respectarea drepturilor cetățenilor; 

• Membru al Comisiei nr. 3: Comisia de urbanism, amenajare teritoriului, administrare a 
domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și 
salubritate. 

 
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. Membru în 2 comisii de interviu a candidaților la funcții de Director de unitate de 

învățământ. 
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2. ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR  
 

În perioada 1 noiembrie 2021 – 30 octombrie 2022 am participat la toate cele 28 ședințe ordinare 
de Consiliu Local Sector 3 și 10 ședințe extraordinare, am intervenit în ședință pe următoarele 
subiecte:  
 

➔ 11.11.2021 – pct.7, PUD Liviu Rebreanu 4, lot 2. Alocuțiune împotriva aprobării acestui proiect 
în forma propusă, argumentând că problemele pe care la va crea aglomerația va duce la 
scăderea calității vieții riveranilor; 

➔ 2.12.2021 – pct. 2, PUD Liviu Rebreanu 4, lot 2. Alocuțiune împotriva aprobării acestui 
proiect, evidențiind cum va fi afectată în mod negativ viața locuitorilor din zonă; 

➔ 6.12.2021 – solicitare lămuriri privind modalitatea de delegare a tuturor atribuțiilor 
primarului; 

➔ 24.02.2022 – pct.2, Constituirea S3 ca parte civilă în dosarul penal 352/P/2020. Alocuțiune 
cu privire la necesitatea constituirii CL S3 ca parte civilă în acest dosar. 

➔ 24.02.2022 – pct.4, Regulament parcare ,,Decebal”, multiple corecturi la regulamentul 
propus; 

➔ 30.08.2022 - pct.6, Aprobare regulament parcare, sugestie privind obligativitatea parcării 
cu spatele în parcările de reședință perpendiculare pe axul drumului; 

➔ 28.04.2021 – pct.14.  Închidere, evaluare și conservarea  stației de sortare, solicitare 
informații despre punerea în practică; 

➔ 27.09.2022 – pct.20, Protocol de asociere cu orașul Popești-Leordeni, solicitare informații 
în legătură cu proiectele ce sa doresc a fi dezvoltate în comun; 
 
Amendamente depuse 
 

➔ Amendament la pct. 4 din ședința de CL din data de 24.02.2022, modificări în proiectul 
regulamentului parcării ,,Decebal”. Amendamentul a fost respins. 

➔ Amendament la pct. 29 din ședința de CL din data de 24.02.2022. Modificări în proiectul 
privind acordarea unui mandat de achiziție teren Președintelui CA  SD3. Amendamentul a 
fost respins. 

➔ Amendament la pct. 3 din ședința CL din data de 15.09.2022, modificări în proiectul privind 
adoptarea unor măsuri pentru furnizarea serviciului de salubrizare în sectorul 3. 
Amendamentul a fost respins. 

 

3. INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII  
 
Interpelări 
 

➔ 29.12.2021 – Interpelare cu privire la neaplicarea prevederilor pct.4, art.55 din Normele 
de aplicare a Legii50/1991, cu privire la publicare pe site-ul unităților administrative în 
formate descărcabile și refuzul de a trimite răspunsul pe mail. 

➔ 24.03.2022 – interpelare referitoare la oprirea lucrărilor de reabilitare la Școala nr.95; 

➔  12.05.2022 – interpelare referitoare la lipsa unui răspuns la cererea de informații din 
data de 21.03.2022, prin care solicitam autorizațiile de toaletare pentru copacii din 
parcul Titan 

➔ 12.05.2022 – interpelare referitoare la calitatea lucrărilor de reabilitare executate la 
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școala nr. 95 și la ritmul lent de progres al lucrărilor; 

➔ 12.05.2022 – interpelare cu privire la nerespectarea normativelor la amenajarea 
trotuarelor, a distanțelor minime de ferestre a parcărilor și a prevederilor referitoare la 
panourile de identificare a lucrărilor; 

➔ 30.06.2022 – interpelare despre lucrările de amenajare care se fac în locația fostei 
grădini cinematografice de vară ,,Gloria”; 

➔ 14.07.2022 – interpelare în legătură cu posibilitatea relocării chioșcurilor de lângă sau 
pe aleea de promenade de lângă lac pentru a permite circulația facilă a persoanelor; 

➔ 14.07 2022 – solicitare punct de vedere al specialiștilor dendrologi din primărie la 
utilizarea materialului hidromedia pentru acoperirea alveolelor de la baza copacilor; 

➔ 15.09.2022 – interpelare referitoare la compoziția vopselurilor folosite la marcarea 
locurilor de parcare, deoarece poluează olfactiv mai multe ore de la aplicare; 

➔ 25.10.2022 – solicitare autorizații de defrișare a 6 copaci din parcul Titan, solicitare 
soluție pentru ridicarea frunzelor strânse de către posesorii de locuri de parcare. 
 
Cereri de informații formulate în scris 
 

➔ 11.02.2022 – solicitare informații referitoare la statutul imobilului de la adresa str. 
Matei Basarab nr.97; 

➔ 11.02.2022 – solicitare vizionare autorizația nr. 285/2020 pentru imobilul din Sos. 
Mihai Bravu 288A; 

➔ 11.02.2022 – solicitare soluții pentru creșterea  siguranței lucrătorilor și a integrității 
unor puncte termice de pe raza sectorului 3;  

➔ 18.03.2022 – solicitare informații ADPB cu privire la documente și corespondența cu 
PMB în vederea eliberării terenului și edificării parcului Vitan;  

➔ 21.03.2022 – solicitare autorizații toaletări efectuate în parcul Titan. 

➔ 21.03.2022 – solicitare contract de întreținere parc Titan, încheiat între PS3 și Cris 
Garden; 

➔ 6.04.2022 – cerere vizualizare întâmpinarea depusă de PS3 la dosarul 2118/3/2022, 
având ca reclamant Park Lake Business Center SRL; 

➔ 10.08.2021  

➔ 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  
 

Audiențe 
 
Pe parcursul anului 2022, am fost apelat de cetățeni ai sectorului 3 pentru diverse 

probleme observate, astfel că am avut în audiență pe următorii: 
➔ Cetățean 1 – întrebări referitoare la statutul clădirii ridicate la adresa str. Neagoe Basarab 

nr. 97. 
➔ Cetățean 2 – reclamație privind ridicarea unui imobil foarte apropiat de Școala Cezar 
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Bolliac, astfel clasele de pe acea parte sunt umbrite; 
➔ Cetățean 3 – Reclamații privind vandalizarea unor puncte termice din sectorul 3; adresă de 

la Termoenergetica cu lista respectivelor zone cu probleme; 
➔  Cetățean 4 – prezentarea adresă de la PMB referitoare la materialul hidro-media utilizat la 

baza copacilor în sectorul 3; 
➔ Cetățean 5 – întrebări în legătură cu lucrările de pe strada Matei Basarab; 
➔ Cetățean 6 – informații în legătură cu folosirea în continuare a suflătoarelor de frunze; 
➔ Cetățean 7  - în legătură cu posibilitate montării unor bolțari care să împiedice parcare pe 

trotuarele din vecinătate școlilor și grădinițelor; 
➔ Cetățean 8 –  cu privire la rețineri a unor sume de către DTIL S3 din conturile unor asociații 

de proprietari; 
➔ Cetățean 9 –posibilitate desființării stației de depozitare deșeuri din spatele sălii de sport a 

Școlii 88, mirosurile de acolo afectând unii elevi; 
➔ Cetățean 10 – modalitatea de retrasare a unor locuri de parcare eronat marcate; 
➔ Cetățean 11 –modalitatea de ridicare a unui autovehicul abandonat pe domeniul public, pe 

un loc de parcare trasat; 
➔ Cetățean 12 –modalitatea de anunțare a nevoii de defrișare a unui copac uscat. 
➔ Cetățean 13 – audiență cu privire la transportarea unor deșeuri din sectorul 3 la Ulmeni, 

lângă Oltenița; 
➔ Cetățean 14 – audiență cu posibilitatea finanțării unor activități sportive; 
➔ Cetățean 15 – prezentare situație de conflict între locatarii din zona fostei grădini de vară 

Gloria și societatea care execută lucrări de amenajare a locației. 
 
Activitate în teren 
 

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

➔ Ianuarie 2022 – întâlnire cu angajații DGS care făceau toaletări și planări în zona Câmpia 
Libertății. 

➔ Ianuarie 2022 – Vizită, în afara incintei, la școala Neagoe Basarab. 
➔ Martie 2022 – Vizită la ADPB, pentru vizionarea unor lucrări de modificare a spațiilor din 

incinta societății. 
➔ Martie 2022 – mai multe sesiuni de întâlniri cu locatarii din zona Intrarea Odobești, pentru 

a-i informa despre proiectul Park Lake și a strânge semnături împotriva accesului prin 
strada Intrarea Odobești la construcția propusă; 

➔ Iunie 2022 – vizită în locația fostei grădini de vară Gloria; 
➔ 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. 

➔ Multiple deplasări pe parcursul anului 2022 la Școala nr.95, împreună cu alți consilieri, 
împreună cu Dl. Popescu, de la Investiții, pentru a verifica starea reabilitării și de a 
impulsiona viteza lucrărilor. 
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5. CURSURI PERFECȚIONARE 
 
Am luat parte la următoarele cursuri de perfecționare: 

➔ „Responsabil pentru gestionarea deșeurilor”, în perioada 26-28 ianuarie 2022; 
➔ „Digital Policy”, curs smart city în perioada 19-20  noiembrie 2022 
➔ „Abilităţi de prezentare” , în perioada 10 –11 decembrie 2022 
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