
Subsemnata/ul, SAVA Alexandru, 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 - noiembrie 2021
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1. ROLURI ASUMATE
în comisiile de specialitate sau alte comisii constituite la nivelul consiliului

➔ Membru în Grupul Consilierilor Locali USR PLUS Sector 3
➔ Președinte a Comisiei  de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Fond Locativ și Arhitectura
➔ Membru a Comisiei Juridica, Disciplina, Apararea Ordinii Publice, Drepturile Cetatenilor
➔ Membru a Comisiei de Fonduri EU, Relații Internaționale, Strategii Dezvoltare Durabilă,

Digitalizare

➔ Membru în consiliile de administrație a următoarelor instituții de învățământ:
● Şcoala Gimnazială Voievod Neagoe Basarab
● Școala Gimnazială Mihai Botez
● Școala Gimnazială Nr. 80
● Școala Primară Montessano

Membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a a următoarelor
instituții de învățământ:

● Şcoala Gimnazială Voievod Neagoe Basarab
● Școala Gimnazială Mihai Botez
● Școala Gimnazială Nr. 80
● Școala Primară Montessano
● Școala Gimnazială Specială Nr. 5

2. ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
de Consiliu local sau comisii de specialitate

29 ședințe de Consiliu Local, fără absențe

În perioada 28 octombrie 2020 - 28 octombrie 2021 am participat la toate ședințele de
Consiliului Local Sector 3 și am intervenit în ședință pe următoarele subiecte:

➔ 10.11.2020 - Interpelare legată de șantierul din parcul Titanii sesizata si de către cetățenii
din zonă

➔ 10.11.2020 - Interpelare referitoare la pista de biciclete neomologată de pe Bd. Liviu
Rebreanu.

➔ 26.11.2020 - Interpelare legata de amenajarea strazii Gura Calitei de către firma Geva
Construct Ambient SRL

➔ 10.12.2021 - Luari de cuvant referitoare la activitatea Societății Ordine si Protectie Sector
3 SRL, Salubritate si Deszapezire Sector 3 SRL

➔ 23.12.2021 - Luare de cuvant referitoare la situația locuințelor ANL și a prioritizării
alocării pe listele de așteptare

➔ 23.12.2021 - Luare de cuvant referitoare la lipsa oportunitatii achizitiei de catre
Salubritate si Deszapezire Sector 3 SRL a unor noi autoturisme electrice

➔ 19.01.2021 - Sustinerea motivarii comisiei de Urbanism pentru Planul Urbanistic de Detaliu
„Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de magazin retail, pe un teren situate în
Strada Codrii Neamțului nr. 3, Sector 3” cu condiționarea păstrarea arborilor deja existenti
pe teren.

➔ 23.02.2021 - Susținerea motivării comisiei de Urbanism pentru Planul Urbanistic de
Detaliu „Consolidare, modificări interioare exterioare, extindere pe parter, supraetajare
imobil existent cu 4 niveluri, schimbare de functiune din locuință în hostel, RHpropus =
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S+P+2E-3/4Eretrase, pe un teren situat în Strada Morilor nr. 21, Sector 3” cu
condiționarea asigurării parcări în incinta.

➔ 23.02.2021 - Susținerea motivării de respingere a comisiei de Urbanism pentru Planul
Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective și servicii cu Rhpropus = 2S+Pcu
supantă+3E-4/10Eretrase+Etehnic și corp pentru parcaje auto cu RHpropus = P+1E, pe un
teren situat în Strada Matei Basarab nr. 91 A, lot 2, Sector 3”

➔ 23.02.2021 - Susținerea motivării de respingere a comisiei de Urbanism pentru Planul
Urbanistic de Detaliu „Ansamblu rezidential compus din 8 imobile cu funcțiunea de
locuințe colective, cu RHpropus = P+11E și parcare supraetajată cu RHpropus =
D+P+8E+Tcirculabilă, pe un teren situat în Strada Victor Brauner nr. 40L (fost Bulevardul
Theodor Pallady nr. 309, Strada Victor Brauner nr. 40C-40J și 40L, 40M, lot 1), Sector 3”

➔ 23.02.2021 - Luare de cuvânt referitoare la dispariția oportunității de a continua proiectul
societății Administrare Străzi S3 SRL prin “Lucrări de proiectare, realizare, achiziție și
montare butaforii în cadrul proiectului de investiții „Amenajare parc tematic în parcul
Pantelimon” cu societățile Art Deco Exim SRL, Sfera Dekor SRL, SMM Invest Co SRL și
Justin’s Design SRL”

➔ 25.03.2021 - Susținerea motivării de respingere a comisiei de Urbanism pentru“Proiect
de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuințe colective
cu RH propus = Ds+P+2E-3/6E retrase, pe un teren situat în Strada Theodor Speranția nr.
83,83A,83B (provizoriu nr. 83), Sector 3 ”

➔ 05.04.2021 - Susținerea motivării de respingere a comisiei de Urbanism pentru Planul
Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective și servicii cu Rhpropus = 2S+Pcu
supantă+3E-4/10Eretrase+Etehnic și corp pentru parcaje auto cu RHpropus = P+1E, pe un
teren situat în Strada Matei Basarab nr. 91 A, lot 2, Sector 3”

➔ 03.06.2021 - Susținerea introducerii în cadrul “Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului Sectorului 3 pe anul 2021 ” a parcărilor de biciclete atat în spațiile publice din
sector cât mai ales la instituțiile publice aferente Primăriei Sector 3.

➔ 28.07.2021 - Susținerea motivării de respingere a comisiei de Urbanism pentru “Proiect
de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu cu funcțiuni
mixte - birouri, comerț, servicii și locuire, cu RHpropus = D+P / D+P+9E /
D+P+IOE-llEduplex, pe un teren situat în Strada Victor Brauner nr. 42A

➔ 26.08.2021 - Susținerea motivării de respingere a comisiei de Urbanism pentru Proiect de
hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu cu functiune mixta
(locuințe colective, parcaj auto, comerț) in Drumul Gura Ariesului nr. 18-28, Sector 3

➔ 26.08.2021 - Susținerea motivării de respingere a comisiei de Urbanism pentru Proiect de
hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuințe colective și
servicii cu Rhpropus = 2S+P cu supanta + 3E-4/10Eretrase+Etehnic si corp pentru parcaje
auto cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Matei Basarab nr. 91 A, lot 2, Sector
3

➔ 26.08.2021 - Susținerea motivării de respingere a comisiei de Urbanism pentru Proiect de
hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu cu functiuni mixte
- birouri, comert, serricii si locuire, cu RHpropus - D+P /D+P+9E /D+P+lOE-11 Eduplex,
pe un teren situat in Strada Victor Brauner nr. 42A

➔ 30.09.2021 - Luare de cuvant referitoare la situația împrumutului între Salubritate și
Deszăpezire S3 SRL și Algorithm Construcții SRL
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2.1. Proiecte de Hotărâri de Consiliu

Am semnat și aprobat mai multe proiecte de HCL împreună cu echipa consilierilor
USR PLUS Sector 3.

1. Proiect de hotărâre privind privind constituirea unei comisii speciale de analiză a
societăților comerciale aflate în subordinea autorității publice tutelare a Sectorului 3

2. Proiectul de hotărâre privind îmbunătățirea interacțiunii cu cetățenii la Primăria Sector 3
3. Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței desfășurării lucrărilor de

reabilitare/modernizare imobile realizate sau urmând a fi realizate de Primăria Sector 3
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de

bugetare participativă la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București
5. Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și monitorizare a

proiectelor depuse în procesul de bugetare participativă la nivelul Sectorului 3 al
Municipiului București

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și
desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale
întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară

7. Proiect de hotărâre privind creșterea disciplinei și transparenței lucrărilor publice
realizate de Primăria Sectorului 3

8. Proiect de hotărâre privind creșterea disciplinei și transparenței întreprinderilor la care
Sectorul 3 are calitatea de autoritate publică tutelară

2.1. Amendamente depuse și aprobate

➔ Am depus împreună cu colegul meu Eugen Matei următoarele amendamente la bugetul
local Sector 3, 2021 -2022:

Educație

➔ Învățare 3D - Pilot - Achiziția unui număr de imprimante 3d fir plastic sau CNC plan
orizontal, invatamantul dual și de specialitatea - În vederea stimularii invațării
programării si proiectării 3d la clasele de informatica sau în cadrul invatamantului dual,
pentru specializări care presupun prelucrare mecanică a materialelor în 3D, aceste ateliere
înființate la cererea profesorilor de informatică sau de specialitate din liceele respective au
rolul de a crea niște programe pilot prin care în invatamantul clasic să fie introdusă și
componenta efectivă de creare a unui produs finit tangibil în urma proiectarii de către
elevii din invatamantul de specialitate. - amendament adoptat

Infrastructură

➔ Achiziționarea de echipamente tip calisthenics pentru pentru copii și adulții din Sectorul 3
– Amenajare echipamente pentru exerciții fizice, tip calisthenics pentru copii si adulti în
parcurile în administrarea PS3 - IOR, Titanii, Parcul teilor, Parcul Gheorghe Patrascu,
Parcul Pantelimon  amendament adoptat

Protecție socială

➔ Proiect de asistență în vederea creșterii nivelului de digitalizare a persoanelor de vârsta a
treia - Conectati si digitalizati la varsta a 3-a.–Cursuri de digitalizare pentru varsta a treia.
Asigurarea de echipamente IT (tablete și după caz unități de calcul) pentru învățarea
abilităților de navigare și utilizare facilă a internetului și a aplicațiilor interactive online
pentru seniorii din sectorul 3. De asemenea se vor achizitiona și servicii de instruire în
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utilizarea echipamentelor it prin programe recurente adresate în special pensionarilor și
persoanelor de vârsta a treia care doresc sa invete abilități de utilizare a noilor tehnologii.
- amendament adoptat

Mediu

➔ Proiect pilot de finanțare a amenajării gradinii din jurul blocurilor - Adopta o grădină/
Adoptă gradina blocului tău - amenajarea gradinilor blocurilor din Sectorul 3 cu gard viu,
copaci si elemente florale perene   - amendament adoptat

➔ Proiect pilot - Local bike secure - Achiziționarea de parcări cu acoperiș, securizate cu
cheie, cartelă sau cod pin unic, pentru depozitarea bicicletelor peste noapte și ferite de
ploaie. Se pot folosi spațiile publice din zona gurilor de metrou, atat pentru parcări
acoperite, securizate și acoperite cu vegetatie verde perena pentru crearea unui ambient
pozitiv pietonilor. Parcări de biciclete rezidentiale securizate - pilot sau la gurile de
metrou  - amendament adoptat

➔ Proiect pilot - Registru copacilor si arborilor din Sectorul 3 - Program pilot zona a -
inventarierea individuala a copacilor existenti din zona 1 a Sectorului 3 - O actiune absolut
necesara in vederea implementarii Registrului spatiilor verzi la nivel de bucuresti. O buna
cunoaștere a tipurilor și locurilor unde se regasesc copaci și arbuști. - amendament
adoptat

➔ Dezvoltarea/Achiziționarea unui soft interactiva evidenta/monitorizare a tuturor copacilor
plantati, toaletati, tăiați - servicii de dezvoltare și programare în vederea realizarii unui
soft online, interactiv și deschis unde echipele operative ale DGSS3, DADP sau alte firme
subcontractate să înregistreze toate lucrările ce se desfășoară pe spațiul verde. -
amendament adoptat

➔ Achiziționarea de servicii consultanta urbanistica în vederea realizării unor planuri de
dezvoltare specifica cartierelor din punct de vedere al spațiului verde - Este important sa
identificăm specificul zonele din cartierele din sector și să-l protejăm acolo unde avem
caracteristici deosebite, dar unde este nevoie de a se dezvolta alte abordări urbanistice
zonale, acestea sa fie făcute respectand principiile durabilitatii si sustenabilitatii zonale în
coroborare cu alte zone similare. Realizarea de micro planuri de amenajare a spațiilor verzi
ar ajuta la crearea unei identități zonale specifice și la creșterea atractivității locului. -
amendament adoptat

➔ Implementarea inițiativei Global-tap -- Achiziționare și montare pe stradă și în parcurile
din sector de sisteme de filtrare, purificare a apei potabile curente cu dozatoare pentru
umplerea sticlelor de apă refolosibile, având ca scop reducerea numărului de sticlelor de
plastic de unică folosință  și implicit poluarea mediului.  - amendament adoptat

3. INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII

➔ Interpelare adresată Primarului referitoare la Șantierul ilegal de la Esplanada
➔ Interpelare adresată Primarului referitoare la Șantierul ilegal de la Ministerul Culturii

4. AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN

➔ Vizite la Stația de Sortare a Societății Primăriei Sector 3- Salubritate și Deszăpezire
Sector 3

➔ Vizite la Proiectul Hala Laminor
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➔ Vizite la Proiectul Parcare Decebal
➔ Vizite la Proiectul Aqua Parc Pantelimon
➔ Vizite la Proiecte/Lucrări ale DADP, Administrare Active, SDZ, etc.
➔ Vizită la Școala Gimnazială Specială Nr. 5
➔ Vizite la Șantierul ilegal de la Esplanada pentru a discuta cu muncitorii și cu primarul.

Link https://www.facebook.com/nicorelusrplus/videos/1229463014235966
➔ Vizite la Șantierul ilegal de la Ministerul Culturii
➔ Vizite la Șantierul ilegal de la Policlinica Vitan
➔ Vizite la Șantierul ilegal de pe Bd. Pallady 45D

5. APARIȚII ÎN PRESĂ
➔ PUD peste Parc Codrii Neamțului - intervenție TVR:

1. https://www.facebook.com/AlexandruSava.USR/videos/255371862862062

2. https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-24968819-fotogalerie-superma
rket-putea-aparea-parcul-codrii-neamtului-din-sectorul-3.htm

3. https://www.stareapresei.ro/robert-negoita-a-mai-gasit-inca-un-parc-din-sectoru
l-3-pe-care-sa-l-betoneze/

➔ Accident Ministerul Culturii: 1.
1. https://www.g4media.ro/cinci-consilieri-usrplus-au-depus-plangere-la-parchet-d

upa-ce-au-mers-pe-santierul-din-bucuresti-in-care-si-au-pierdut-viata-doi-oa
meni.html

2. https://adevarul.ro/news/eveniment/usr-plus-plangere-penala-privire-accidentul-s
antierul-biblioteca-nationala-negoita-mai-farama-onoare-demisioneze-1_610d6b
2b5163ec4271dc8b77/index.html

3. https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-25008270-consilieri-locali-usr
-plus-plangere-penala-dna-impotriva-primarului-robert-negoita.htm

➔ Terasă ilegală construită în fața Tribunalului București:
https://spotmedia.ro/stiri/social/o-constructie-hidoasa-care-a-stricat-pavajul-din
-fata-tribunalului-bucuresti-ramane-in-picioare-chiar-daca-politia-sector-3-a-di
spus-demolarea-ei

➔ Boicot în Consiliul local Sector 3 | Consilierii USR, PNL, PSD și PMP nu s-au
prezentat la ședința de astăzi 25.11.2021 -

https://buletin.de/bucuresti/boicot-in-consiliul-local-sector-3-consilierii-
usr-pnl-psd-si-pmp-nu-s-au-prezentat-la-sedinta-de-astazi/

--------------------------- Final document--------------------------
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