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RAPORT DE ACTIVITATE IUNIE-DECEMBRIE 2018 

DESAGĂ TEODORA-ALEXANDRA 

CONSILIER LOCAL PMP BRAGADIRU 

 

Acest material este realizat în conformitate cu art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală și art. 50 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, care 

prevăd obligația consilierilor locali de a prezenta un raport anual de activitate. 

În data de 28 iunie 2018, am depus jurământul de respectare a legilor țării  în calitate de 

consilier local al orașului Bragadiru din partea Partidului Mișcarea Populară, pe listele căruia am 

candidat la alegerile locale din iunie 2016. 

În cele 6 luni de mandat: 

 am participat la 7 ședințe ordinare și 1 ședință extraordinară,  

 am organizat 3 întâlniri publice cu cetățenii,  

 am depus 2 proiecte de hotărâre, 

 am adresat 3 interpelări șefilor serviciilor publice, 

 am adresat 3 întrebări șefilor serviciilor publice, 

 am transmis 8 solicitări Primăriei Bragadiru. 

Pentru că sunt convinsă că informația este cheia devoltării unei comunități active, de-a lungul 

celor 6 luni de mandat am încercat să aflu mai multe informații despre subiecte de interes 

semnalate de cetățenii orașului Bragadiru în cadrul întâlnirilor publice sau prin intermediul 

canalelor de social-media.  

Am informat cetățenii prin intermediul paginii de facebook despre proiectele de hotărâre 

dezbătute și aprobate la ședințele Consiliului Local, inclusiv am detaliat elementele noi aduse 

de fiecare rectificare bugetară. 

Temele demersurilor mele au fost următoarele: construcția grădiniței nr. 3 și înscrierea copiilor, 

realizarea canalizării pluviale în cartierul Independenței, graficul de execuție a lucrărilor de 

asfaltare și de reparație a drumurilor, prelungirea rutei autobuzului 185, stradă nouă între 

străzile Diamantului și Alexandriei, punerea în aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, situația măsurilor de eradicare a ambroziei și amenzile date de Poliția Locală, 

lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, amenajarea trotuarului pe strada 

Smârdan, studiul de fezabilitate canalizare pluvială, investiții în zona grădiniței nr.3. 
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Temele întrebărilor și interpelărilor au fost următoarele: calitatea și cantitatea apei furnizate de 

SC.APĂ CANAL ILFOV SA., situația străzilor asfaltate și în plan de asfaltare, situația la zi a 

realizării investițiilor din Programul de investiții publice pe anul 2018, rapoartele informării și 

consultării publicului pentru unele puz-uri care derogă de la planul urbanistic general, 

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 

și amenajare a teritoriului.  

Am atras atenția și asupra planurilor urbanistice zonale publicate pe site-ul primăriei pentru ca 

cetățenii interesați să depună contestații, deoarece acestea prevăd de cele mai multe ori 

majorarea înălțimii maxime și încadrarea într-o altă categorie de zonă, lucru cu care nu sunt de 

acord, motiv pentru care am votat împotriva acestor proiecte de hotărâre. 

Mai mult, am inițiat un proiect de hotărâre care cere revocarea unui astfel de PUZ deoarece 

documentația care a stat la baza adoptării încalcă prevederi din legislația din domeniul 

construcțiilor. Lipsa de consultare a locuitorilor din zonă a condus la adoptarea unui PUZ care 

pune în pericol dreptul de respectare a vieții private, a protecției domiciliului și al dreptului la 

un mediu sănătos pentru persoanele care deja trăiesc în casele existente în apropierea 

terenului menționat. 

Pun foarte mare preț pe transparență în administrația publică locală și consider că implicarea 

activă a cetățenilor în procesul decizional este imperios necesară. Astfel, am propus prin cel de-

al doilea proiect de hotărâre ca cetățenii să fie informați cu privire la posibilitatea susținerii 

punctului de vedere în cadrul ședințelor ordinare ale Consiliului Local referitor la un document 

adresat în intervalul scurs de la precedenta ședință. Intervențiile în cadrul ședinței la punctul de 

pe ordinea de zi intitulat Lucrări Curente vor putea fi făcute doar de cetățenii ale căror 

documente se regăsesc în dezbaterea consilierilor locali, înainte ca aceștia să voteze în 

cunoștință de cauză. 

Din păcate demersurile mele nu au avut altă finalitate înafară de aceea de a informa pe 

cetățenii acestui oraș, în interesul cărora trebuie să funcționeze instituțiile administrației 

publice locale.  

Cetățenii orașului Bragadiru mă pot contacta folosind canalele de social media: pagina 

https://www.facebook.com/TeodoraDesaga , mail-ul consilier@bragadirumeu.ro ,  site-ul 

www.bragadirumeu.ro. 
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