
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

ZAMFIR ELENA 

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 2 luni de mandat din anul 2020 scurse de la investirea din 2 noiembrie: 

• Am participat la 2 ședințe ordinare și  1 ședința de îndată, 

• Am organizat  4  întâlniri publice cu cetățenii, 

• Am depus  2  proiecte de hotărâre. 

 

Cele 2 proiecte de hotărâre propuse vizeaza:  

• Completarea si modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului 

Local Bragadiru,  

• Completarea HCL nr. 173/2019 privind Regulamentul de Salubrizare. 

 

Temele demersurilor facute catre primarie: masuri privind serviciul de salubrizare, 

prelungirea liniilor de transport public in comun 226 si 185. 

Temele solicitarilor de informatii catre primarie: numarul utilizatorilor serviciului de 

salubrizare,  

Temele sesizarilor/petitiilor catre alte institutii: numarul utilizatorilor serviciului de 

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

CDR BI. 

 

Am votat pentru: 

• 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 : 

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

asigurarea calitatii invatamantului in Gradinita nr. 1 si Scoala nr. 1, 

• 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/Elena-Zamfir-112249107176412 , mail-ul consilier@bragadirumeu.ro, 

site-ul www.bragadirumeu.ro  . 

 

Cu stimă, 

Elena Zamfir 

Consilier Local PMP Bragadiru 
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