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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

DESAGĂ TEODORA-ALEXANDRA 

CONSILIER LOCAL PMP BRAGADIRU 

 

Acest material este realizat în conformitate cu art. 255 alin. 2 din OUG nr. 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 2020: 

• Am participat la 12 ședințe ordinare și  4 ședințe de îndată, 

• Am organizat  8  întâlniri publice cu cetățenii, 

• Am depus  5  proiecte de hotărâre,  

• Am adresat  19  solicitări de informatii instituției primăriei, 

• Am transmis  15 sesizări/ 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 14 propuneri de investiții publice noi, stabilite în urma unei consultări publice în mediul 

online sunt: 

1. Amenajare parc - loc de joacă în cartierul Independenței – inclus - realizat 

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

neinclus 

3. Amenajare loc de joacă în cartierul Mihai Eminescu - neinclus 

4. Studiu de oportunitate referitor la construirea unor noi unități de învățământ în 

cartierele din Orașul Bragadiru - neinclus 

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

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

Prelungirea Ghencea – inclus - nerealizat 
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7. Realizare trotuare pe străzile Alunului, Dantelei, Dealului, Libertății, 

Monumentului, Parfumului, Safirului, Speranței – inclus si realizat pe o portiune din str. 

Safirului 

8. Extindere rețea iluminat public  pe străzile Crisul Repede, Diamantului, 

Gladiolelor, Idealului, Mărgelelor, Mărăcineni, Ofrandei, Raul Doamnei, Tunului, Vidin, Al. 

Vointei -  

9. Achizitionare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deseurilor - 

neinclus 

10. Proiectare și execuție lucrări de drumuri în Orașul Bragadiru, Județul Ilfov – 

(Caporalului, Dunarii-Legendei, Drăganului, Făcliei, Freamătului, Idealului, Invingatorilor, 

Mandriei, Munitiei, Orizontului, Ortacului, Neamului, Pușcașului, Simbolului, Toamnei, 

Torței,Vitejiei) – neinclus - incluse parțial străzile propuse în planul de reparații drumuri 

11. Achiziție teren pentru construire școală gimnazială în cartierul independenței – 

inclus - nerealizat 

12. Amenajare stații de transport public existente și noi – inclus - realizat 

13. Modernizare strada Brumarel - neinclus 

14. Sistematizare DN6 km 8 -10 (intre statiile Gladiolelor – Peco) – neinclus 

 

Din cele 14 obiective de investiții propuse de mine au fost preluate cele mentionate mai sus, 

dar realizate mai puține. 

 

Temele demersurilor mele au fost următoarele: contestatie PUZ str. Mugurelului nr. 23, Sos. 

Alexandriei nr, corectarea incadrarii strazilor in zone pentru determinarea impozitului pe teren, 

activitatea deficitară a Salserv, reparatii strada Diamantului,  masuri pentru sprijinirea 

persoanelor peste 65 ani in timpul starii de urgenta, investitii in unitatile de invatamant, 

interventii la locurile de joaca, investitii in canalizarea pluviala,  deschidere grădiniță nr. 2 pe 

timpul verii, finantare extindere iluminat public prin proiect al AFM, amplasarea unui panou 

de regulament la locurile de joaca, inscrierea copiilor la grupa mica la gradinitele din oras, 

prelungirea liniilor de transport public in comun 226 si 185, transmiterea in direct si 

inregistrarea sedintelor de consiliu, permiterea interventiilor cetatenilor in timpul dezbaterilor, 

prelungirea liniilor de transport public in comun 226 si 185, ajutor de urgenta, publicarea pe 

site a listelor cu autorizatiile de construire si certificatele de urbanism. 
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Temele solicitarilor de informatii au fost următoarele: costuri vidanjare, situatie scoala veche, 

stadiu asfaltare strazi, situatie statii de transport public, plan de actiuni pe timpul iernii, PUZ 

sos. Alexandriei nr. 122-124, evaluarea activitatii Salserv, estimarea veniturilor dupa 

corectarea anexei 2 si postarea unui anunt public privind proceduera de restituire a diferentei 

de impozit, actiunile desfasurate de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, program 

dezinfectie, amplasare dozatoare cu dezinfectant, raport privind invatamantul online, strategia 

de achizitii publice, programul anual al achiztiilor publice, inventarul bunurilor din domeniul 

privat, regulament local de publicitate, situatie locuinte sociale, numar cetateni cu drept de vot, 

raport privind pregatirile pentru inceperea anului scolar 2020-2021, numarul utilizatorilor 

serviciului de salubrizare. 

 

Temele sesizărilor/petitiilor către alte instituții publice au fost următoarele: contestatie PUZ 

Sos. Alexandriei nr. 122-124, activitatea Salserv, sesizare de nelegalitate HCL nr. 3 si 53/2020 

privind incadrarea strazilor in zone de impozitare, depozitare ilegala de deseuri, combaterea 

ambroziei, deversare ilegala in raul Ciorogarla, sesizare de nelegalitate HCL nr. 95/2020 

privind procedura de achizitie a 22 de locuinte sociale, HCL nr. 106, 108, 109/2020 privind 

atribuire locuintelor, HCL nr. 122.2020 privind aprobarea beneficiarilor locuintelor, lipsa 

panoului de identificare a constructiei, curatarea terenurilor neingirjite si neingradite, stadiul 

proiectul ACI de extindere a retelei de apa si canalizare, numarul utilizatorilor serviciului de 

salubrizare, sesizare de nelegalitate HCL 153/2020 privind nominalizarea unor membri in CDR 

BI. 

Din pacate, unele dintre acestea au ramas fara raspuns chiar si dupa ce am transmis reclamatii 

administrative.  

 

Cele 5 proiecte de hotărâre propuse vizeaza:  

• modificarea completă a anexei nr. 2 – Lista încadrării străzilor în zone pentru 

determinarea impozitului pe teren,  

• revocarea HCL nr. 78/2020 privind PUZ Str. Opalului nr. 16-18, 

• plantarea arborilor în orașul Bragadiru, 

• completarea si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului 

Local Bragadiru,  

• completarea HCL nr. 173/2019 privind Regulamentul de Salubrizare. 
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Am votat pentru: 

• acceptarea donatiei terenului de 2147 mp din Cartierul Latin, care este drumul de acces 

in cartier pe care circula autobuzul, conform extrasului de carte funciara, 

• trecerea in domeniul public a trotuarului de pe strada Cristalului, facut in urma presiunii 

cetatenilor prin protest la fata locului, 

• darea in folosinta gratuita a unui spatiu pentru sediul secundar al Serviciului Public 

Comunitar – Regim Permise de Conducere si Inmatriculari a Vehiculelor Ilfov, 

• acordarea alocatiei de hrana pentru prescolarii de la gradinita nr. 2, 

• trecerea in domeniul public a cladirii ruina din Parcul de Agrement Bragadiru.  

 

M-am abtinut la proiectele privind: 

• aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivele de investitii sala de sport 

si cresa, deoarece consider costurile estimate mult prea mari, cee ace denota o 

iresponsabilitate in cheltuirea banilor,  

• Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local Bragadiru deoarece 

amendamentele noastre privind  transmiterea si inregistrarea sedintelor consiliului, 

permiterea luarilor de cuvant ale cetatenilor au fost respinse, 

• Dezmembrarea unui lot de 3989 mp din Parcul de Agrement, si ne-am exprimat 

ingrijorarea ca s-ar putea sa existe un plan de inchiriere sau concesionare a suprafetei 

de teren, 

Am votat impotriva : 

• cresterii tarifului Salserv prin adauga contributiei pe economie circulara, deoarece 

cetatenii care colecteaza selective au dreptul la tarif diferentiat mai mic, 

• organigramei Primariei Bragadiru, deoarece atat Consiliul Local, cat si Secretarul 

General raman fara structure in coordonare, 

• Planului Urbanistic Zonal de pe str. Opalului nr. 16-18, deoarece permite constructia 

de blocuri intre case, in zona fara infrastructura necesara, 

• demararii procedurii de achizitie a celor 22 de locuinte sociale, deoarece consider ca 

banii pot fi folositi pentru alte obiective de investitii care aduc plus valoare comunitatii,  

• desemnarii reprezentantilor in Consiliul de Administratie si comisia pentru evaluarea si 

asigurarea calitatii invatamantului in Gradinita nr. 1 si Scoala nr. 1, 
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• nominalizarii unor membri in Consiliul pentru Dezvoltarea Regionala Bucuresti-Ilfov 

din cauza lipsei de competente a persoanelor propuse si sentinta de condamnare a unuia 

dintre ei,  

• incetarii aplicabilitatii HCL nr 115/2020 privind achizitia terenului pentru constructia 

unei scoli si gradinite in Cartierul Independentei, deoarece se pierde timp pretios cu o 

noua procedura, 

• aprobarii taxelor si impozitelor locale pe anul 2021, deoarece in continuare sunt zeci de 

strazi care figureaza ca au apa si canalizare desi acestea lipsesc cu desavarsire in 

realitate, iar impozitul cerut proprietarilor este mai mare pe nedrept, 

• rectificarii bugetare, deoarece nu suntem de acord cu modul in care au fost gestionate 

fondurile din bugetul local pentru realizarea unor obiective de investitii in acest an si 

cu utilizarea banilor pentru acoperirea golului de bani de la sectiunea de functionare, 

fiind sacrificata sectiunea de dezvoltare. 

 

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 PMP Bragadiru 

 

 


