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RAPORT DE ACTIVITATE pe ANUL 2019 

DESAGĂ TEODORA-ALEXANDRA 

CONSILIER LOCAL PMP BRAGADIRU 

 

Acest material este realizat în conformitate cu art. 225 alin. 2 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, care prevede obligația consilierilor locali și a viceprimarilor de a prezenta un raport anual 

de activitate. 

 

În cele 12 luni de mandat din anul 2019: 

 Am participat la 11 ședințe ordinare  și 5 ședințe de îndată, 

 Am organizat 5 întâlniri publice cu cetățenii, 

 Am depus 2 proiecte de hotărâre, 

 Am adresat 4 interpelări șefilor serviciilor publice, 

 Am adresat 11 întrebări șefilor serviciilor publice, 

 Am adresat 22 solicitări instituției primăriei, 

 Am transmis 17 petiții altor instituții publice. 

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

anuluil 2019 am încercat să aflu mai multe informații despre subiecte de interes semnalate de cetățenii 

orașului Bragadiru în cadrul întâlnirilor publice sau prin intermediul social-media.  

Am informat cetățenii prin postări pe pagina de facebook despre proiectele de hotărâre 

dezbătute și aprobate la ședințele Consiliului Local. 

La începutul anului am propus o serie de obiective de investiții prin note de fundamentare astfel 

încât acestea să poată fi incluse în proiectul de buget local pentru care am solicitat organizarea unei 

dezbateri publice, pentru ca cetățenii să poată transmite sugestii.  

Cele 16 propuneri de investiții publice noi, stabilite în urma unei consultări publice în mediul 

online sunt:  

1. Achiziție teren pentru realizare parc-loc de joacă în cartierul Independenței – inclus - 

realizat 

2. Amenajare parc - loc de joacă în cartierul Independenței – inclus - nerealizat 

3. Achiziție teren pentru realizare loc de joacă în cartierul Mihai Eminescu - neinclus 

4. Amenajare loc de joacă în cartierul Mihai Eminescu - neinclus 
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5. Studiu de oportunitate referitor la construirea unor noi unități de învățământ în 

cartierele din Orașul Bragadiru - neinclus 

6. Achiziție teren pentru construire școală gimnazială în cartierul independenței – inclus - 

nerealizat 

7. Achiziție teren pentru construire grădiniță în cartierul latin – neinclus 

8. Achiziție teren pentru construire școală gimnazială între Șoseaua Alexandriei – 

Prelungirea Ghencea – inclus - nerealizat 

9. Amenajare stații de transport public existente și noi – inclus – realizat parțial 

10. Întreținere locuri de joacă – inclus – realizat parțial 

11. Realizare trotuare pe străzile Cristalului, Libertății, Monumentului, Safirului, Smârdan, 

Speranței – inclus parțial doar Cristalului și Smârdan– realizat  

12. Creare rută alternativă de acces din Cartierul Latin înspre Șoseaua Alexandriei – inslus - 

nerealizat 

13. Extindere rețea iluminat public  pe străzile Diamantului, Idealului, Mărgelelor, 

Mărăcineni, Tunului - neinclus 

14. Amenajare canalizare pluvială pe Șoseaua Alexandriei – DN6 ( între stațiile de transport 

public Celofibrei – Peco) – inclus - nerealizat 

15. Amenajare acostamente pe Șoseaua Alexandriei – DN6 ( între stațiile de transport public 

Celofibrei – Peco) – inclus - nerealizat 

16. Amenajare trotuar pe Șoseaua Alexandriei – DN6 ( între stațiile de transport public 

Celofibrei – Peco) – inclus - nerealizat 

De asemenea am propus și o investiție în continuare: 17. Proiectare și execuție lucrări de 

drumuri în Orașul Bragadiru, Județul Ilfov – ACORD CADRU de lucrări pe durata de 4 ani (Caporalului, 

Crișul Repede, Demnității, Dezrobirii, Diamantului, Drăganului, Eliberării, Epocii, Făcliei, Freamătului, 

Idealului, Leordeni, Muzelor, Ofrandei, Orizontului, Ortacului, Neamului, Pușcașului, Toamnei, Torței, 

Tunului, Vitejiei, Voinței) – incluse parțial străzile propuse în planul de asfaltare și de reparații drumuri 

Din cele 17 obiective de investiții propuse de mine au fost preluate cele mentionate mai sus, dar 

realizate mai puține.  

 

Temele demersurilor mele au fost următoarele: activitatea deificitară a Salserv, programul 

normal de intretinere a domeniului public, asigurarea curățeniei în parcul de agrement, reparații si 

asfaltare porțiuni de drumuri, rezolvare probleme urgente ale locuitorilor din cartierele Scandinavia și 
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Fortuna (trotuar Cristalului, stradă nouă ș.a.), organizarea grupei mici la grădiniță, stadiul realizării 

investițiilor din Programul de investiții publice pe anul 2019, întreținerea locurilor de joacă/parcurilor și 

achiziționarea terenurilor, lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, amenajarea 

trotuarului pe strada Cristalului, consultare contracte de achizitii publice, consultare planuri urbanistice 

zonale, construirea școlii din cartierul Independenței pe terenul de lângă creșă și parc, informații 

contribuabili restanți, informațiile false din anexa 1 privind încadrare străzilor în zone în vederea 

calculării impozitului local pe teren și clădire. 

Temele sesizărilor către alte instituții publice au fost următoarele: respectarea normelor de 

igienă la trierea elevilor la școala nr. 1, transportul public în comun efectuat de STB pe raza localității, 

activitatea deficitară a Salserv, solicitare implementare colectare selectivă, respectarea dreptului de 

circulatie in siguranta al pietonilor pe raza orașului Bragadiru, organizarea grupei mici la grădinița nr. 3, 

refularea rețelei publice de canalizare gestionată de Sc Apă Canal Ilfov Sa., informații despre proiectul de 

extindere a rețelei de apă și canalizare, punct de vedere ANFP privind organigrama primăriei, punct de 

vedere M.EDU privind construirea unor noi unități de învățământ în orașul Bragadiru, combaterea 

ambroziei pe o serie de terenuri, măsuri luate împotriva proprietarilor care nu și-au curățat terenul de 

ambrozie, prelungirea traseului autobuzului 185, pierderi de apă pe rețeaua gestionată de ACI, 

nelegalitatea hotărârii privind taxele și impozitele locale pe anul 2020. 

Temele întrebărilor și interpelărilor au fost următoarele: rapoartele informării și consultării 

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

ajutor social participante la acțiunile sau lucrările de interes local, sumele alocate plății angajaților din 

Direcția de Asistență Socială, din serviciile de specialitate fără personalitate juridică din cadrul Primăriei 

Bragadiru, suma totală a veniturilor preconizate pe anul 2019, terenuri pentru tineri în vederea 

construirii unei locuințe, lista terenurilor neconstruite din domeniul public si privat al Orasului Bragadiru, 

achizitionarea terenului pentru realizarea unei noi strazi, extrasul din inventarul bunurilor din 

domeniului public al orasului, situație câini fără stăpâni, terenurile din Cartierul Latin, sancțiunile 

aplicate proprietarilor de terenuri neîngrădite și neîngrijite, evaluarea activității Salserv de colectare 

selectivă, salubrizarea terenurilor virane. 

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 de fiecare dată și am solicitat organizarea unor 

dezbateri publice cu cetățenii care au depus contestații.  
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Cele două proiecte de hotărâre propuse, dar respinse, vizează activitatea SALSERV și a 

CONSILIULUI LOCAL BRAGADIRU.  

Am primit multe reclamații din partea cetățenilor cu privire la activitatea de salubrizare a 

operatorului local, motiv pentru care am dorit să actualizez listele străzilor pe care se execută măturat 

mecanizat, spălat, întreținerea căilor publice. Am aflat însă că nu este disponibil contractul de delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare a orașului Bragadiru, județul Ilfov  nr. 9080/2010, făcând 

obiectul unei anchete penale. Ulterior acestui proiect respins, s-a actualizat lista străzilor și Salserv a 

început să curețe mecanic o parte din ele.  

Pornind de la principiile care stau la baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, în era social media administraţia publică locală trebuie să dea dovadă de 

transparenţă şi comunicare deschisă cu cetăţeanul, în vederea recăpătării încrederii acestuia. Am propus 

înregistrarea şedinţelor consiliilor locale şi transmiterea în direct a acestora pe site-ul 

www.primariaoarsbragadiru.ro, precum și dotarea cu aparatură tehnică a Compartimentului de lucru al 

consiliului local, din subordinea Secretarului Orașului Bragadiru. Am reluat propunerea și cu ocazia 

schimbării Regulamentului de Organizare și Funcționare, ca urmare a adoptării Codului Administrativ, 

dar a fost respinsă și de această dată. 

 

Vă mulțumesc tuturor celor care îmi urmăriți activitatea și interacționați cu mine, ajutându-mă 

astfel să fac demersuri care să fie în folosul comunității noastre.  

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 . 

 

Cu stimă,  

Teodora Desagă 

Consilier Local Bragadiru 

https://www.facebook.com/TeodoraDesaga
mailto:consilier@bragadirumeu.ro
http://www.bragadirumeu.ro/

