
Subsemnatul Lucian Judele, Consilier local ales în cadrul Consiliului local SECTOR 3, în urma
rezultatului alegerilor locale din 27 septembrie 2020, în temeiul art. 225 alin (2) din OUG 57/2019
privind Codul administrativ, conform căruia

„Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv
vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care
este făcut public prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”

vă prezint următorul:

RAPORT
DE ACTIVITATE
pentru primul an de mandat,
octombrie 2020 - octombrie  2021
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1. ROLURI ASUMATE

Viceprimar USR PLUS

➔ Cu atribuții asupra Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului de
la 01.01.2021 până la 04.05.2021.

➔ Cu atribuții privind activitatea de vaccinare anti-COVID-19, de la 04.05.2021 până
la 01.11.2021.

➔ Președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență până la 10 martie 2021.
➔ Membru în Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) pe

perioada atribuțiilor privind activitatea de vaccinare din Sectorul 3.
➔ Membru în Subcomisia Sectorului 3 al Municipiului București pentru stabilirea dreptului

de proprietate privată asupra terenurilor.
➔ Secretar în Comisia de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare

durabilă și digitalizare
➔ Membru în Comisia buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu

mediul de afaceri
➔ Membru în Comisia pentru protecție socială, protecția copilului, sănătate, familie și

relația cu mass media

➔ Membru  în comisia de evaluare și asigurarea calității în următoarelor instituții de
învățământ:

● GRĂDINIȚA ”LITTLE PRINCESS”
● GRĂDINIȚA ”LITTLE STAR”
● GRĂDINIȚA ”DANDI KIDS”
● GRĂDINIȚA ”WONDERLAND”

Ca Viceprimar, am luat parte, alături de Aparatul administrativ al Primăriei Sectorului 3, în
fiecare zi de miercuri începând cu 04.11.2020 până la 27.10.2021 la 469 de audiențe cu
cetățenii Sectorului 3, care au solicitat soluționarea petițiilor din sfera de competență a
diferitelor Servicii și Direcții ale Primăriei Sectorului 3, după cum urmează:

● 189 de petiții legate de serviciul Parcări și Strategii parcări,
● 93 de petiții privind competența Serviciului Arhitectului Șef,
● 32 de petiții legate de Fondul Imobiliar,
● 30 de petiții cu referire la competența Direcției de Administrare a Domeniului Public,
● 30 de petiții privind Serviciul Fond Funciar,
● 21 de petiții din sfera de competență a Direcției de Investiții și Achiziții,
● 18 petiții privind Poliția Locală,
● 16 petiții din sfera de competență a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

copilului,
● 15 petiții legate de Relația cu Asociația de Proprietari,
● 10 petiții din sfera de competență a Direcției Generale de Salubritate,
● 5 petiții cu referire la Direcția de Impozite și Taxe locale,
● 3 petiții legate de Serviciul Spațiu Locativ,
● 3 petiții cu privire la Serviciul de Reabilitare,
● 2 petiții din sfera de competență a Direcției de Administrare Piețe,
● 2 petiții privind Compartimentul Corp Control.
● La acestea, se adaugă alte 240 de audiențe acordate la Cabinet.

➔ În cadrul ședințelor din Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, am
participat la luarea deciziilor privind măsurile de limitare a răspândirii virusului COVID-19 și
siguranța locuitorilor Sectorului 3.
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2. ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
de Consiliu local sau comisii de specialitate

În perioada 28 octombrie 2020 - 28 octombrie 2021 am participat la toate ședințele de
Consiliului Local Sector 3 , la toate ședințele din comisiile din care fac parte. Am participat
la ședințele din cele 3 Comisii de specialitate în care am calitatea de membru și mi-am
expus punctul de vedere asupra proiectelor dezbătute în comisii.

Proiecte inițiate în Consiliul Local:

➔ Proiect pentru înființarea unui Centru social pentru persoanele vulnerabile care va integra
3 componente:

1. persoane cu dizabilități: acestea vor putea efectua aici exercițiile fizice cu personal
specializat autorizat.

2. vârstnici: 80.878 persoane cu vârsta peste 65 ani erau la 1 iulie 2020 în Sectorul 3, cf.
Documentarului realizat de INS. Centrul pentru vârstnici va avea 120 de locuri.

3. persoanele fără adăpost din Sectorul 3. În Sectorul 3, există un Complex de Servicii
Integrate pentru persoane fără adăpost, cu o capacitate pentru adăpostul de noapte de 36
de persoane. în evidențele DGASPC Sector 3, în decursul anului 2020, au fost 214 persoane,
de aproape 6 ori mai multe decât capacitatea adăpostului.

Stadiu proiect: finanțare aprobată din bugetul local.

➔ Complementar, având în vedere numărul foarte mare de vârstnici din Sectorul 3, centrul
pe care l-am propus pentru înființare va include și asistență socio-medicală la domiciliu,
un serviciu necesar, devenit în contextul pandemic în care ne aflăm de 2 ani vital pentru
zeci de mii de cetățeni ai sectorului.

2.2 Amendamente depuse și aprobate

➔ Amendament la proiectul de Hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar
cabinetelor de medicină de familie cu sediul în Sectorul 3 al Municipiului București, prin
care medicii de familie au avut posibilitatea de a deconta și cheltuieli pentru achiziția de
"teste antigen, oximetre și butelii cu oxigen medical, precum și orice aplicație pentru
videoconferință și eventuale cursuri de specializare organizate în mod expres pentru
combaterea COVID-19". Aproximativ 25% din medicii de familie din Sectorul 3 au
beneficiat de acest stimulent.

➔ Am propus un amendament prin care adaosul comercial pe care Administrare Străzi să-l
pună peste prețul cu care achizitioneaza de la Administrare Active să fie de maxim 2%.

2.3 Inițiative implementate

ÎN CALITATE DE VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII PRIVIND DIRECȚIA GENERALĂ DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI:
➔ Am avut întâlniri de lucru cu personalul Centrelor aflate în subordinea Direcției

Generale de Asistență Socială și Protecția copilului pentru a cunoaște centrele, pentru
a discuta rapoartele de activitate din anul precedent și despre dificultățile pe care le
întâmpină.

➔ Pentru toate creșele și centrele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția copilului am inițiat un proiect de digitalizare a evidenței
serviciilor de îngrijire pentru fiecare beneficiar cu scopul de a facilita organizarea
activității centrelor și de a avea o monitorizare permanentă a acestora.

Stadiu proiect: implementare proiect pilot la o creșă și un centru de vârstnici
➔ Pentru toate creșele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția copilului am inițiat plata cu cardul/transfer bancar a contribuției pentru

Pagina 3 din 5



hrană datorată de părinți.
➔ Pentru toate centrele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția copilului am dispus crearea unei pagini de Facebook pentru a înlesni
accesul cetățenilor Sectorului 3 la informații privind serviciile oferite de fiecare
centru și activitățile desfășurate.

➔ Pentru Centrul de plasament Pinocchio, unde condițiile de locuire nu erau optime, am
dispus verificarea instalației electrice, izolarea și mascarea cablurilor electrice,
înlocuirea pereților despărțitori (din PVC/termopan) dintre camere, refacerea
gurilor de aerisire, reparații în urma infiltrațiilor de ploaie, înlocuirea mobilierului
din camerele copiilor.

➔ Încă din decembrie 2020, în urma discuțiilor cu directorii Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția copilului, am inițiat o campanie de informare despre
serviciile sociale oferite de DGASPC Sector 3 în Adăpostul Sf. Maria pentru victimele
violenței domestice.
◆ Astfel, am conceput și distribuit un pliant cu informații privind Legea

217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și serviciile
oferite în cadrul Adăpostului Sf. Maria la care femeile din Sectorul 3 pot apela
sunând la numărul de urgență cu program non-stop, 0728 729 797.

◆ 40.000 pliante au fost distribuite în Sectorul 3 prin intermediul DGASPC Sector
3 și al Poliției Locale, dar și al voluntarilor, al bisericilor, al magazinelor din
cartiere, al saloanelor de cosmetică.

➔ La începutul lunii ianuarie 2021, în cadrul unei întâlniri de lucru cu judecătoarele de la
Secția Civilă a Judecătoriei Sector 3, la care a participat și deputata Oana Țoiu, am
informat despre existența Adăpostului Sf. Maria din Sectorul 3, dar și despre
necesitatea ca agresorii să fie obligați să urmeze consiliere psihologică la Centrul de
consiliere și resurse din cadrul DGASPC Sector 3, astfel încât să corectăm și cauza, nu
numai efectele violenței.
◆ Ca urmare a acestei întâlniri de lucru, Judecătoria Sector 3 a publicat pe site-ul

oficial informația despre serviciile oferite în Adăpostul Sf. Maria,
http://portal.just.ro/301/SitePages/informatii.aspx7id inst=301 în decursul
acestui an, cel puțin o victimă a violenței domestice a solicitat sprijinul
Adăpostului Sf. Maria la recomandarea Judecătoriei Sector 3.

ALTE PROIECTE INIȚIATE ÎN DGASPC SECTOR
➔ SUB COORDONAREA MEA

◆ Registrul electronic al pacienților
◆ Servicii de asistentă comunitară
◆ Centru social multifuncțional

➔ PROIECTE CU IMPACT SOCIAL:
Campania împotriva violenței domestice, ale cărei obiective au fost:
◆ informarea despre serviciile sociale oferite de DGASPC Sector 3,
◆ conștientizarea gravității consecințelor violenței domestice,
◆ oferire de suport emoțional/material victimelor violenței domestice și

femeilor aflate în dificultate,
◆ educarea populației în privința sesizării cazurilor de violență asupra femeilor.

Campania de testare gratuită Babeș-Papanicolau în unitatea mobilă în parteneriat
cu Institutul Oncologic București, prin Programul Național de depistare activă a
cancerului de col uterin susținut de Ministerul Sănătății, am organizat o sesiune de
testare gratuită în perioada 15-17 iulie și 24-26 iulie 2021.

➔ AM DESCHIS Șl COORDONAT ACTIVITATEA DE VACCINARE ANTI-COVID-19ÎN
SECTORUL 3
Cele mai importante măsuri inițiate la nivel de sector:

➔ Pregătirea campaniei de vaccinare, identificarea potențialelor locații pentru
înființarea punctelor de vaccinare în Sectorul 3
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➔ Vaccinarea beneficiarilor din centrele aflate în subordinea Direcției Generale de
Asistență socială și Protecția copilului Sector 3

➔ Participare la organizarea primului maraton al vaccinării din București din
weekendul 7-10 mai 2021, de la Biblioteca națională a României (Bd. Unirii, nr. 22)

➔ Înființarea primului centru de vaccinare din Sectorul 3, la ParkLake Shopping Center
➔ Deschiderea primului centru de vaccinare Drive-Thru, în parcarea București Mall

Vitan
➔ Vaccinarea copiilor în Parcul IOR, pe 5 iunie 2021
➔ Înființarea celui de-al doilea centru de vaccinare, în incinta București Mall Vitan
➔ Înființarea serviciului de vaccinare la domiciliu pentru categoriile vulnerabile,

persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, femei însărcinate, mame cu copii mici
sau persoane nedeplasabile, în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică București.

➔ Gestionarea măsurii de stimulare a vaccinării anti-COVID-19 luate de Guvernul
României, respectiv Ministerul Sănătății, prin acordarea de tichete de masă în valoare
de 100 lei celor care au schema de vaccinare completă începând din 03.09.2021, în cele
2 centre administrate în Sectorul 3, în ParkLake Shopping Center și București Mall
Vitan.

➔ Comunicare continuă privind importanța vaccinării pentru oprirea răspândirii
COVID-19 și a procesului de vaccinare.

➔ Organizarea de discuții despre vaccinul anti-COVID-19, cu scopul de a demonta
miturile create în jurul vaccinării. Prima discuție l-a avut drept interlocutor pe
medicul infecționist Adrian Marinescu.

➔ Planul de acțiuni privind activitatea de vaccinare din Sectorul 3, întrerupte ca urmare
a revocării atribuțiilor:

➔ Măsuri de creștere a gradului de vaccinare în cartierele limitrofe ale Sectorului 3,
precum Cartierul 23 August.

➔ Vaccinarea locuitorilor Sectorului 3 care, din diferite motive încă nu s-au vaccinat,
cu sprijinul bisericilor din sector.

➔ Vaccinarea persoanelor fără adăpost.
➔ Continuarea organizării de discuții cu medici infecționiști și reprezentanți ai

instituțiilor cu atribuții în activitatea de vaccinare anti-COVID-19 din țara noastră.

3. AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN

ACȚIUNI DE OPRIRE A CONSTRUCȚIILOR ILEGALE DIN SECTORUL 3
➔ Șantierul ilegal din bd. Theodor Pallady, nr. 45 D

◆ Utilajele SC Algorithm Construcții SRL, aflată în administrarea Consiliului Local
Sector 3, efectuau lucrări pe un șantier fără autorizație.

◆ Mai multe informații despre această intervenție sunt prezentate în acest articol:
https://spotmedia.ro/stiri/social/viceprimarul-usr-plus-de-la-sectorul-3-
a-fost-amenintat-pe-santierul-unei-firme-detinute-de-familia-lui-
negoita-ori-pleci-ori-iti-turnam-pamant-in-cap

◆ În urma amenințărilor angajaților SC Value Investor Expert SRL din data de 9
august, am depus plângere penală pentru ultraj la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 3.

➔ Construcții ilegale pe terasa din fața Tribunalului Sectorului 3
◆ Deși avizul primit pentru efectuarea lucrărilor stipula amplasarea unor mobiliere

urbane, containere în suprafață ocupată de 160 mp, în scopul comercializării
produselor alimentare și nealimentare, fără obturarea circulației pietonale, în
realitate amplasarea mobilierului urban nu numai că depășea cu mult suprafața de
160 mp avizată, dar afecta și structura terasei, prin fixarea unor stâlpi betonați.

Detaliile le puteți urmări aici: https://fb.watch/9mcd�Y-99/
--------------------------- Final document--------------------------
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