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Nr. 49/02.04.2021 

Către Doamna Veronica IONIȚĂ 

Secretarul U.A.T. Bragadiru, Județul Ilfov 

 

 

PROPUNERI BUGET LOCAL 2021 

 

 

Subsemnatii, în calitate de consilieri locali ai orașului Bragadiru, din partea Partidului 

Mișcarea Populară, vă înaintam propunerile noastre referitoare la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local consolidat pe anul 2021, spre înregistrare și transmitere către Serviciul 

Buget, Contabilitate și Finanțe si Consiliului Local Bragadiru. 

 

Având în vedere: 

1. Analiza proiectului de buget, din care reiese că: 

- secțiunea de funcționare are cheltuieli prea mari, de la an la an crescând, 

- secțiunea de dezvoltare are repartizată o sumă mult prea mică în comparație cu nevoile 

de dezvoltare a comunității, cea mai mică din ultimii 4 ani, 

- veniturile preconizate a fi încasate din impozitul pe proprietate sunt mai mici cu 30% 

decât sumele încasate anul trecut, deși suntem convinși că se vor încasa sume mai mari,  

- cheltuielile din categoriile alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare in 

valoare de 12,5 mil lei si alte cheltuieli cu bunuri si servicii de 3,2 mil lei sunt supraestimate și 

nejustificate,  

- alocarea către Casa de Cultură a sumei de 1,78 mil lei nu se justifică în condițiile 

actuale în care nu se pot desfășura activități, iar cheltuielile de funcționare trebuie să cuprindă 

doar plata angajaților și a utilităților, precum investițiile necesare pentru obținerea avizului ISU,  

-alocarea sumei de 2.625.000 lei pentru întreținerea spațiilor verzi este supraevaluată, 

poate fi justificată doar dacă în acest an se vor face toate lucrările din acordul cadrul, stabilite 

prin HCL nr. 265/20.12.2019, și dacă vor fi platati copaci si plante ornamentale pe spatiile 

publice de pe marginea strazilor, așa cum PMP a propus printr-un proiect de hotărâre blocat din 

cauza lipsei raportului de specialitate al serviciului specific,  



2 
 

2. Posibilitatea accesării unor fonduri guvernamentale și europene începând de la  

sfârșitul anului și necesitatea pregătirii unor proiecte de investiții în acest sens, 

 

Acestea sunt propunerile echipei de consilieri locali ai PMP Bragadiru pe marginea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local consolidat pe anul 2021, anexa 13: 

1. Introducerea obiectivului la Cap. 65 – expropriere teren pentru construire școală și 

grădiniță în Cartierul Independenței – 3.000.000 lei, 

Justificare: Este inadmisibil ca după 5 ani de la introducerea prima oară a acestui obiectiv în 

planul de investiții, revenirea lui în anul 2019, la propunerea PMP, să fie scos în 2021, după ce a 

eșuat procedura de achiziție în anul 2020.  

Construcția unei școli se realizează pe parcursul a mai multor ani și necesită fonduri 

considerabile, pe care Primăria Bragadiru nu le poate asigura din bugetul local. De accea 

considerăm că anul acesta este foarte important să se realizeze obținerea terenului pentru 

obiectivul de investiții, pentru ca ulterior construcția se va putea face din fonduri europene în 

exercițiu financiar 2021-2027 sau din fonduri naționale prin colaborare cu Consiliul Județean 

Ilfov sau prin Programul național de construcții de interes public sau social al Companiei 

Naționale de Investiții. 

Deoarece consideram ca este o prioritate zero a comunitatii, trebuie demarată procedura 

exproprierii pentru cauza de utilitate publica de interes local, la un pret corect, mai ales in 

conditiile in care au ramas din ce in ce mai putine terenuri pe care pot fi construite unitati de 

invatamant in cartierele noi, ceea ce justifica si urgenta realizarii acestui obiectiv in prima parte a 

anului 2021.  

 

2. Introducerea obiectivului la Cap. 65 – expropriere teren pentru construire școală în 

Cartierul Ghidiceni – 1.500.000 lei 

Justificare: Cartierele dintre limita de proprietate cu Bucureștiul și Centura Capitalei sunt 

populate în marea lor majoritate de familii tinere, care au deja copii sau au în plan să devină 

părinți, motivul cel mai bun pentru ca administrația publică locală să investească masiv în 

construcția de noi unități de învățământ. 

Una dintre principalele solicitări ale cetățenilor din cartierele noi este construcția de noi 

unități de învățământ.  
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In anul 2019, a fost inclus in planul de investitii, la propunerea PMP, obiectivul privind 

terenul pentru scoala in cartierul Latin cu suma initiala de 300.000, care a fost majorata in 2020 

la 716.000 lei si redenumit scoala in cartierul Ghidiceni. Astfel, au trecut 2 ani in care nu s-a 

intamplat nimic.  

Construcția unei școli se realizează pe parcursul a mai multor ani și necesită fonduri 

considerabile, pe care Primăria Bragadiru nu le poate asigura din bugetul local. De accea 

considerăm că anul acesta este foarte important să se realizeze obținerea terenului pentru 

obiectivul de investiții, pentru ca ulterior construcția se va putea face din fonduri europene în 

exercițiu financiar 2021-2027 sau din fonduri naționale prin colaborare cu Consiliul Județean 

Ilfov sau prin Programul național de construcții de interes public sau social al Companiei 

Naționale de Investiții. 

Cum consideram ca este o prioritate zero a comunitatii, trebuie demarată procedura 

exproprierii pentru cauza de utilitate publica de interes local, la un pret corect, mai ales in 

conditiile in care au ramas din ce in ce mai putine terenuri pe care pot fi construite unitati de 

invatamant in cartierele noi, ceea ce justifica si urgenta realizarii acestui obiectiv in prima parte a 

anului 2021.  

 

3. Introducerea obiectivului la Cap. 65 – expropriere teren pentru construire grădiniță, 

creșă și parc în Cartierul Latin – 3.000.000 lei 

Justificare: În cartierul latin sunt aproximativ 6000 de cetățeni, dintre care foarte mulți copii. În 

această zonă nu au existat investiții publice, iar în preajma Cartierului Latin s-au construit multe 

case și alte blocuri, iar zona are nevoie de regenerare urbană asigurată prin unități de învățământ 

și spații verzi.  

Construcția unei unități de învățământ se realizează pe parcursul a mai multor ani și 

necesită fonduri considerabile, pe care Primăria Bragadiru nu le poate asigura din bugetul local. 

De accea considerăm că anul acesta este foarte important să se realizeze obținerea terenului 

pentru obiectivul de investiții, pentru ca ulterior construcția se va putea face din fonduri 

europene în exercițiu financiar 2021-2027 sau din fonduri naționale prin colaborare cu Consiliul 

Județean Ilfov sau prin Programul național de construcții de interes public sau social al 

Companiei Naționale de Investiții. 
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Cum consideram ca este o prioritate zero a comunitatii, trebuie demarată procedura 

exproprierii pentru cauza de utilitate publica de interes local, la un pret corect, mai ales in 

conditiile in care au ramas din ce in ce mai putine terenuri pe care pot fi construite unitati de 

invatamant și spații verzi in cartierele noi, ceea ce justifica si urgenta realizarii acestui obiectiv in 

prima parte a anului 2021.  

 

4. Introducere obiectivului la Cap. 67 – renovare  locuri de joacă pentru copii – sumă 

750.000 lei 

Justificare: In anul 2019 a fost inclus in planul de investitii propunerea consilierului local 

Teodora Desaga privind reabilitarea locurilor de joaca din Cartierul Latin, Cartierul Scandinavia 

si Cartierul Prelungirea Ghencea in valoare totala de 350.000 lei, si a locurilor de joaca aferente 

institutiilor de invatamant in valoare de 300.000 lei. Pana la finalul anului au fost reabilitate 

locurile de joaca de pe strada Coralului, Verii nr. , parcul de pe strada Prelungirea Ghencea, locul 

de joaca de la gradinitele nr. 1 si 3, cheltuindu-se suma de 480.000  pentru reabilitarea parcurilor 

aferente unitatilor de invatamant si 755.000 lei pentru celelalte locuri de joaca, conform HCL nr. 

270/2019.  

Desi am propus reabilitarea locului de joaca de pe strada Smaraldului, amenajat initial de 

dezvoltator, la fel ca cel de pe strada Coralului, acesta a fost omis, desi are nevoie de reabilitare, 

multe elemente fiind deteriorate, iar covorul din tartan trebuie inlocuit.  

In anul 2020 am constatat ca locul de joaca donat de dezvoltator in Cartierul Latin si 

inclus in domeniul public prin hotarare de consiliu este de fapt cel din spatele cartierului, care nu 

a fost reabilitat, desi gardul si elementele de joaca sunt un adevarat pericol pentru copii si au fost 

mai multe solicitari din partea parintilor pentru reabilitare.  

De asemenea, in urma cu cativa ani, in zona centrala a orasului intre blocuri au fost 

amenajate mai multe locuri de joaca pentru copii, dintre care o parte s-au deteriorat între timp. 

Cum comunităţile şi proprietăţile rezidenţiale continuă să crească, este important să 

recunoaştem responsabilitatea pe care o împărtăşim de a crea spaţii de joacă pentru copii şi 

familii. Prin planificarea spaţiului de joacă care să îndeplinească standardele moderne şi 

elaborarea unui protocol cuprinzător de inspecţie şi întreţinere, ne putem asigura că locul de 

joacă este piesa centrală a comunităţii pentru generaţiile viitoare. 
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5. Modificarea obiectivului la Cap. 70 – extindere rețea iluminat public stradal – 

Majorarea sumei la 200.000 lei și menționarea străzilor: Ametistului, Crișul Repede, 

Diamantului, Gladiolelor, Dealului, Iernii, Mărgelelor, Mărăcineni, Obaie, Ofrandei, 

Râul Doamnei, Safirului, Tortei, Tunului, Văilor, Vidin, Al. Voinței 

Justificare: In prezent sunt strazi cu numar suficient de stalpi de iluminat, strazi fara iluminat 

public, strazi unde corpurile de iluminat nu produc lumina la nivelul necesar. Iluminatul eficient 

trebuie adaptat cerintelor cetatenilor, normelor de iluminat, dar si posibilitatilor bugetare, de aceea 

trebuie adoptată cea mai bună soluție tehnică pentru a îndeplini toate criteriile, iar strazile propuse 

trebuiesc luate in calcul in implementarea obiectivului de investitii. 

In anul 2019 prin HCL nr. 170/29.08.2019 a fost aprobata Strategia de Dezvoltare a 

Serviciului de Iluminat Public al Orasului Bragadiru, judetul Ilfov pe perioada 2019-2024, dupa 

ce prin studiul de oportunitate anexa la HCL nr. 116/10.06.2019 au fost stabilite principalele 

probleme ale retelei de iluminat si o parte din strazile pe care sa se inlocuiasca corpurile de 

iluminat clasice cu cele LED cu încărcare solară. 

In anul 2020 prin HCL nr. 96/10.07.2020 a fost aprobata participarea orasului la un 

program gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu in vederea cresterii eficientei 

energetice a iluminatului public, in valoare de 1.134.690 lei. Este corect sa suplimentam suma 

astfel incat problemele identificare sa fie rezolvate. 

 

6. Introducerea obiectivului la Cap. 70 – studiu fezabilitate înființare canalizare pluviala in 

zona cuprinsa intre strazile Diamantului si Ghidiceni – 50.000 lei 

Justificare: La fiecare ploaie, strazile din zona noua a Orasului Bragadiru se transforma in canale 

de irigatii, facand imposibila deplasarea pentru pietoni si dificila pentru masini. Nevoia infiintarii 

canalizarii pluviale este evidentiata de cetateni in topul problemelor cu care se confrunta in 

Bragadiru. Trebuie gasita solutia tehnica viabila si apoi cautata solutia financiara in parteneriat 

cu SC APA CANAL ILFOV SA.  

 

7. Introducerea obiectivului la Cap. 70 – studiu fezabilitate înființare canalizare pluviala in 

zona cuprinsa intre strazile Maracineni si Iernii – 50.000 lei 
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Justificare: La fiecare ploaie, strazile din zona noua a Orasului Bragadiru se transforma in canale 

de irigatii, facand imposibila deplasarea pentru pietoni si dificila pentru masini. Nevoia infiintarii 

canalizarii pluviale este evidentiata de cetateni in topul problemelor cu care se confrunta in 

Bragadiru. Trebuie gasita solutia tehnica viabila si apoi cautata solutia financiara in parteneriat 

cu SC APA CANAL ILFOV SA.  

 

8. Introducerea obiectivului la Cap. 84 – reparații curente drumuri - înlocuire covor 

asfaltic străzile Celofibrei, Libertății, Smârdan, plombare gropi străzile Drăganului, 

Gloriei, Salciei, nivelare și pietruire străzile Cactusului, Caporalului, Crisul Repede, 

Demnitatii, Dezobirii, Diamantului, Int. Draganul, Gladiolelor, Gliei, Gloriei, Jiului, 

Legendei, Făcliei, Freamătului, Idealului, Invingatorilor, Libertății, Luptatorilor, 

Mandriei, Movilei, Munitiei, Neamului, Obaie, Ofrandei, Oltetului, Orizontului, 

Ortacului, Plugarilor, Pușcașului, Sidefului, Simbolului, Al. Simbolului, Intr. Smardan, 

Soldatului, Torței,Viilor, Str. Vitejiei, Al. Voinței – 3.000.000 lei 

Justificare: Cartierele sunt în continuă dezvoltare, numărul de locuitori crește de pe o zi pe alta, 

iar prima problemă întâmpinată de noii rezidenți este starea proastă a sistemului rutier, care 

necesită modernizare urgentă.  

Înțelegând că într-un final în acest an încep lucrările la extinderea rețelei de apă și 

canalizare, precum și la înființarea rețelei de canalizare pluvială în Cartierul Independenței, nu 

mai este oportună asfaltarea străzilor incluse în aceste proiecte, deoarece vor fi sparte în scurt 

timp. În schimb trebuie să fie considerată urgență de grad 0 începerea lucrărilor de nivelare și 

pietruire a acestora, pentru a fi funcționale.  

Pe de altă parte sunt străzi care nu vor fi afectate de aceste lucrări dar care sunt într-o 

stare proastă, motiv pentru care nu ar trebui să fie alte impedimente, înafară de natură financiară 

pentru asfaltarea lor. 

Sunt și câteva străzi asfaltate care necesită refacerea covorului asfaltic și plombare 

gropilor.   

 

9. Introducerea obiectivului la Cap. 84 – realizare trotuare pe străzile Alunului, Celofibrei, 

Dantelei, Dealului, Iernii, Libertății, Monumentului, Parfumului, Safirului, Speranței, 

Toamnei, rondul de la Leroy Merlin – 3.780.000 lei 
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Justificare: Locuitorii cartierelor noi merită să poată circula în siguranță pe străzile cele mai 

circulate, în drumul lor spre casă. La momentul asfaltării străzilor menționate nu au fost realizate 

și trotuarele, deși acestea erau necesare încă de acum câțiva ani.   

Străzile Alunului, Celofibrei, Dantelei, Dealului, Libertății, Monumentului, Parfumului, 

Safirului, Speranței, Toamnei sunt străzi principale în cartierele noi și sunt foarte tranzitate nu 

doar de mașini, ci și de pietoni, care zilnic își pun viața în pericol mergând pe marginea 

drumului. 

De asemenea, de la statia Peco de pe sensul de mers spre Bucuresti pana la strada 

Sperantei se poate ajunge mergand pe aleea betonata pe marginea drumului pe langa rondul de la 

Leroy Merlin, dar care nu se mai leaga pe o portiune mica de celelate trotuare de pe strada 

Sperantei, motiv pentru care trebuie continuata lucrarea pe o portiune de 50 de metri.  

Din pacate, nu peste tot s-a construit cu respectarea retragerii din autorizatia de 

constructie sau a profilului de drum la latimea mentionata in Planul Urbanistic General actualizat 

in 2015, motiv pentru care este necesara o verificare in teren a situatiei pe fiecare dintre strazile 

mentionate.  

De asemenea, marea majoritate a acestor retrageri de la axul drumului sunt in continuare 

proprietatea locuitorilor de la imobilele invecinate, motiv pentru care este nevoie de colaborarea 

cu cetatenii, in vederea obtinerii acordului de utilizare a terenului pentru realizarea investitiei.  

 

10. Introducerea obiectivului la Cap. 84 – achiziție indicatoare rutiere și limitatoare de 

viteză – 100.000 lei 

Justificare: De-a lungul anului 2020, au fost foarte multe cereri pentru montarea limitatoarelor de 

viteză pe străzile din Bragadiru din partea cetățenilor, cărora li s-a răspuns că nu pot fi realizate 

din cauza lipsei banilor, așadar se impune că în acest an să fie achiziționate suficient de multe 

astfel încât să se răspundă tuturor cererilor.  

 

11. Introducerea obiectivului la Cap. 84 – achiziție 4 camere de supraveghere video – 10.000 

lei 

Justificare: În oraș ne confruntăm cu un fenomen al depozitărilor ilegale de deșeuri, în mod 

special la limita teritorială unde sunt terenuri virane. Din păcate aceste zone nu sunt populate, nu 

există nici iluminat public, de aceea este nevoie de montarea unor camere de supraveghere video 
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pe stâlpi în zonele critice: GLADIOLELOR( între Ametistului și Parfumului) , LEGENDEI ( între 

Plevnei și Celofibrei), IERNII ( Aleea Mărăcineni și Strada Mărțișor, în spatele stației APA 

NOVA), JADULUI ( între Safirului și podul centurii), RÂUL DOAMNEI (lângă pod centură). 

  

 

Concluzionăm prin a spune că sunt foarte multe investiții de realizat în Orașul Bragadiru, 

de aceea este foarte important să începem cât mai curând.  

 

 

Cu stima,  

Teodora Desagă                                                   Valentina Cojocariu   

                                                    

Elena Zamfir                                                        Valentin Scîntee 

                                                           

Consilieri Locali PMP Bragadiru 

 


