
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: ALBU SA VEL-ADRIAN 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 

2020, la care am participat din partea ALIANŢA USR-PLUS. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15.10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consi lieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadiul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţi a şi legile ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am patticipat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte ş i la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobări i proiectele de hotărâre . 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse av izării ş i aprobării o serie de proiecte care au fost 

ana lizate în comisiile de specialitate ale Consi liului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de special itate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Secretar în cadrul Comisiei nr. 2 - Comisia Juridică, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale. 

- M embru în cadrul Comisiei nr. 8 - Comisia de Învăţământ, Cultură, Sport, 

Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia ci Societatea Civilă. 

- Secretar în cadrul Comisiei nr. 8- Comisia de Învăţîmânt, Culturi, Sport, Culte, 

Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 

2, în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 290122. 12. 2020, am fost desemnat ca 

reprezentant al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

", iar în baza HCLS2 nr. 291122.12.2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 

2 în „ Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 



În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, foră a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 

6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secfiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

Am informat în mod regulat cetăţenii despre activitatea pe social media: 

facebook şi instagram 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

NU 
~~~~~~~~-

l O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: ANGHEL FLORIN 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 

2020, la care am participat din partea PSD. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15 .10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisii le 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfoşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Membru în cadrul Comisiei nr. 1 - Comisia de Buget-Finanţe, Investiţii, 

Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe,· 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 3 - Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului. 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 9 - Comisia pentru Transparenţă, Reducerea 

Birocraţiei şi Inovaţie. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii ş i acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului ş i am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant a l 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 

2, în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, , în baza HCLS2 nr. 290122. 12.2020, am fost desemnat ca 

reprezentant al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

",iar în baza HCLS2 nr. 291122.12.2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 

2 în „ Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti ". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 



În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, fără a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 

6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 
~~~~~~~~ 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

9. Paiticiparea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

NU 
~~~~~~~~ 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. I 7612010, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 

Semn~ 

~ 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27.09.20 20, la 

care am participat din partea USRPLUS. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din da ta de 

15 .10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717 /3 00/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti . 

Am patticipat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte ş i la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare ş i extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consi liului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri ş i amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specia li tate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Preşedinte în cadrul Comisiei nr. 1 - Comis;a de Buget-Finanţe, Investiţii, 

Accesarea Fondurilor Europene ş i Credite Externe 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 7 - Comisia de lnvatamant, Cultura, Sport, Culte, 

Probleme de Tineret, si Relatia cu Societatea Civila 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor in stituţii/societăţi/comi sii în calitate de reprezentant 

al Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitata, la ConsWile de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 

raza Sectorului 2, în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al 

Sectorului 2. 

De asemenea, , în baza HCLS2 nr. 29012020, am fost desemnata ca reprezentant 

al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti '', 

iar în baza HCLS2 nr 29112020, am fost desemnata ca reprezentant al C.L.S. 2 in 

„ Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni , desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 



În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, foră a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 

6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum ş i proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul Local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregăti rii în domeniul administraţiei publice (cursuri de 

pregătire, formare ş i perfecţionare etc.) 

NU 
~~~~~~~~-

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză ş i verificare 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. - ,am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S.2 

în-. 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1761201 O, precum şi potrivit statutului de 

consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de avere 

şi interese. 

Semnătura, 

A-~ 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Consilier local al sectorului 2 Catone Magadalena Marta 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27.09.2020, la 

care am participat din partea Partidului Naţional Liberal 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15.10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti, în dosarul nr. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27 .10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia ş i legile ţării , 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la patru şedinţe şedinţe ale Consiliului Local Sector 

2, dintre care două şedinţe ordinare (22.12.2020, respectiv 28.01.2020) şi două şedinţe 

extraordinare ( 17 .12.2020, respectiv 12.01.2020), anterior luând parte şi la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării ş i aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

I. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din p lenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente. 



2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 

Membru în cadrul Comisiei nr. 6 Comisia de 

Învăţămînt, Cultură, Sport, C11/te,Mînorităf i,Proble111e de Tineret şi reia{ ia cu 

Societatea Civilă. 

- Secretar în cadrul Comisiei nr .. .4, Comisia de Ecologie,Spaţii verzi şi Protec/ia 

animale/or 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştin/ă ordinea de z i, am studiat amănun/it proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situa/ii, explica/ii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetă/enii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme p e care le-am adus la cunoştin/a executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant 

al Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administra/ie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de p e raza Sectorului 

2, în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 290122.12. 2020, am fost desemnat ca 

reprezentant al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

", iar în baza HCLS2 nr. 291122.12.220, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 

în „ Comisiile p entru evaluarea şi asigurarea calităţii în unită/ile de învă/ământ 

preuniversitar de stat şi particular de p e raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti ".La: l)Grădiniţa 133 

2)Şcoala gimnazială 46 

2 



3)Liceul de Tehnologie "Constantin Brîncuşi " 

4)Clubul Copiiilor,Sector 2 

5)Şcoala Postliceală SanUară "Carol Davila" 

5. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor ş 1 actelor 

administrative care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele admin;strative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi pro;ectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul Local I Hotărârile CLS2. 

6. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de 

pregătire, formare ş i perfecţionare etc.) 

NU 

7. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU 

8. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare - NU 

9. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 

3 

Consilier PNL - Filiala 
Sector 2 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: Alexandra Elena Chirila 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 --

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie, 

la care am participat din partea USRPLUS 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15 .10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27 .10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am lucrat la urmatoarele proiecte promovate de primarul Radu Mihaiu: 

adoptarea strategiei de paza in scoli prin care am reusit sa reducem costurile 

anuale cu paza cu aprox 50%, depunerea proiectelor pentrufinantare pe POC si 

POIM, proiectul pentru desemnarea reprezentantilor CLS2 in Comisia pentru 

repartizarea locuintelor. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 



6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul Local I Hotărârile CLS2. 

Am informat in mode regulat cetatenii despre activitatea pe social media: facebook si 

ins tag ram. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 
~~~~~~~~-

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

Nu 
10. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1761201 O, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: CONSTANTIN MIHAI 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consi lier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 2020, 

la care am participat din pa1tea PSD. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 15. 10.2020 

pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 20717/300/2020 privind 

validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declaraţi aleşi în urma a legerilor 

din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 din 

data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, de a face 

cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

Am pmticipat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre care 

2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisiile de 

specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, 

în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să aducă 

clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate, care s-au concretizat, după caz în 

pr.opuneri de modificări, completări sau alte amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



Membru în cadrul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru Ecologie, Spaţii Verzi şi 

Protecţia Animalelor; 

Membru în cadrul Comisiei nr. 8 - Comisia pentru relaţii cu Mediul Economic, 

Protecţia Consumatorului şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar; 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am luat la 

cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele 

verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării 

Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din 

cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau iniţiatorilor de proiecte de 

hotărâre. 

3. Paiticiparea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4: Activitatea în cadrul unor instituţi i/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitată, la Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2, în 

care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 290122.12.2020, am fost desemnat ca reprezentant 

al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ", iar în baza HCLS2 

nr. 291122. 12.2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 în „ Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea sau 

cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice 

române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 2, fără 
a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 



6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative care 

interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative emise 

la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte asemenea 

documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire , 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

NU 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului de 

consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de avere şi 

interese. 

Sem~ 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: COSTACHE ADRIAN 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 

2020, la care am participat din patiea PNL. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15. l 0.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am patiicipat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consi liului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare ş i 2 şedinţe extraordinare, anterior luând patie şi la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisii le de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri ş i amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisi ilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Membru în cadrul Comisiei nr. 5 - Comisia de Servicii Publice şi Relaţia cu 

Asociaţiile de Proprietari,-

- Membru în cadrul Comisiei nr. 9 - Comisia pentru Transparenţă, Reducerea 

Birocraţiei şi Inovaţie. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi wn 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 

2, în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, , în baza HCLS2 nr. 290122. 12.2020, am fost desemnat ca 

reprezentant al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

", iar în baza HCLS2 nr. 291122.12.2020, am/ost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 

2 în „ Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane jmidice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, foră a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 



6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

Am informat în mod regulat cetăţenii despre activitatea pe social media: 

facebook şi instagram 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU --------

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU --------

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

NU --------

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. I 761201 O, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: CROITORU ANGEL 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 .09.2020, la 

care am participat din partea ALIANTA USR-PLUS. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15.10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717 /300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27 .09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consi liului Local Sector 2 

di'n data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţi a şi legi le ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am patticipat, în anul 2020, la patru şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, 

dintre care doua şedinţe ordinare şi doua şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi 

la comisiile de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de 

hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri ş i amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfoşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Preşedinte în cadrul Comisiei nr. 8 - Comisia pentru Relat ii c 11 Mediul Lco11i111ic 

si Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 6 - Comisia de Protectie Sociala S'anatate 

Familie, 1"1i11orituf i Aparu rea Drepturilor Copilului si op! icarca legii nr. 114! I 9Yo 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 7 - Comisia de !nva/amant Cultura, .\{Jorl. Culte. 

Probleme de Tineret si Relatii cu Societatea Civila 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de z i, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele s upuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Activitatea în cadiul unor inst i tuţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de f iecare dată când am fost invitat. la Consiliile de !ldministra{ie 

ale 11nitâţilor de invă(âmânt preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sector11l1Li 

2. în care am.fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului]. 

De asemenea, în haza HCIS2 nr. 290 .. am fost desemnat ca re1Jreze111cmt ul 

C.L.S. 2 în „ Consiliile de administra/ie ale unităfilor de Învâfâmânt preuniversitar 

de star şi particular de pe raza Sectorului 2 al A4unicipi11lui Bucureşti ", iar Îll ba:a 

f-ICLS2 nr 29 /, am fost desemnat ca reprezentant al C. LS. 2 în „ Comisiile pell!ru 

evaillarea ş i asigurarea calitâ(h în unită(ile de Î11vâfâ111â111 JJreuniversilar de stat .yi 

particular de pe raza Sectorului 2 al kf unicipiului Rucureşti ". 

4. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţeni l or a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi p roiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot.fi accesate la secţiunea Consiliul Local I Hotărârile CLS2. 

5. Perfecţionarea pregătiri i în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire , 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 
~~~~~~~~~ 



6. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU 

7. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1761201 O, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 

S enyiăt,u_ţ:?, . 
•i _ , 

/y\1>~ 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: DINU ALEXANDRU 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consi lier local am dobândit-o la alegeri le locale din 27 septembrie 

2020, la care am participat din partea PNL. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15. 10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consi lieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia ş i legi le ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe a le Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte ş i la comisi ile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat pa1ie. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobări i o serie de proiecte care au fost 

analizate lor în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate, care s-au concretizat, 

după caz în propuneri de modificări, completări sau alte amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfoşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Membru în cadrul Comisiei nr. 1 - Comisia de Buget-Finanţe, Investiţii, 

Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe,' 

- Secretar în cadrul Comisiei nr. 3 - Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului 

- Secretar în cadrul comisiei nr. 5-- Comisia de Servicii Publice şi Relaţia cu 

Asociaţiile de Proprietari,· 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei ani dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la fa ctorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. P articiparea la întâlnirile cu cetăţenii ş i acordarea aud i enţel or 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, p robleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadiul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 

2, în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 290122.12.2020, am fost desemnat ca 

reprezentant al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

",iar în baza HCLS2 nr. 291122. 12.2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 

2 în „ Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni , desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţ i publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 



În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, foră a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 

6 . Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul admini straţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU 

9. Paiticiparea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

NU 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. I 7612010, precum şi potrivit statutului de 

consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de avere 

şi interese. 

Semnătura, 

~ 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: ENACHE NICUTA 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o Ia alegerile locale din 27 septembrie 2020, 

la care am participat din partea PSD. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 15 .1 0.2020 

pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 20717/300/2020 privind 

validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declaraţi aleşi în urma alegeri lor 

din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 din 

data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, de a face 

cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti . 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre care 

2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând pa1ie ş i la comisi ile de 

specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, 

în cadrul şedinţelor ordinare ş i extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarnl Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectornlui 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să aducă 

clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate, care s-au concretizat, după caz în 

propuneri de modificări, completări sau alte amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Membru fn cadrul Comisiei nr. 2 - Comisia Juridică, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Dreptului Omului şi Relaţii Internaţionale. 

- Membru fn cadrul Comisiei nr. 5 - Comisia de Servicii Publice şi Relaţia cu 

Asociaţiile de Proprietari; 

- Membru fn cadrul Comisiei nr. 9 - Comisia pentru Transparenţă, Reducerea 

Birocraţiei şi Inovaţie. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am luat la 

cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele 

verbale de şedinţă, iar fn cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării 

Comisiei, solicitând fn anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din 

cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau iniţiatorilor de proiecte de 

hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am fncercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitată, la Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2, ll'l 

care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, fn baza HCLS2 nr. 290122.12.2020, am fost desemnat ca reprezentant 

al C.L.S. 2 fn " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ", iar fn baza HCLS2 

nr. 291122.12.2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 fn „ Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de fnvăţământ preuniversitar de stat şi 

particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea sau 

cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice 

române sau străine (în ţară/în afara ţării) 



În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 2, fără 

a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 

6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţeni l or a faptelor şi actelor administrative care 

interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative emise 

la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte asemenea 

documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

~ 
8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

~ tN-· 
9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de anal iză şi verificare 

NţJJ ht4 t 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului de 

consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de avere şi 

interese. 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: FEROIU DUMITRU SILVIU 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 

2020, la care am participat din partea PNL. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15.10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării , 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectomlui 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, asţfel: 



- Secretar în cadrul Comisiei nr. 1 - Comisia de Buget-Finanţe, Investiţii, 

Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe; 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 2- Comisia Juridică, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale. 

- Preşedinte în cadrul Comisiei nr. 8 - Comisia de Învăţământ, Cultură, Sport, 

Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia ci Societatea Civilă. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţeni i şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi a1n 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 

2, în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 290122.12.2020, am fost desemnat ca 

reprezentant al C.L.S. 2 în" Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ',' 

iar în baza HCLS2 nr. 291122.12.2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 

în „Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureyti'. 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, foră a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 



În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, fără a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 

6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

Am informat în mod regulat cetăţenii despre activitatea pe social media: 

facebook şi instagram 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză ş i verificare 

NU 
~~~~~~~~-

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1761201 O, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 

Semnătura, 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: GEORGESCU ELENA DANIELA 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 2020, 

la care am participat din partea PSD. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 15. l 0.2020 

pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 20717/300/2020 privind 

validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declaraţi aleşi în urma alegerilor 

din 27 .09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 din 

data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia ş i legile ţări i , de a face 

cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti . 

Am paiticipat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre care 

2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisiile de 

specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele însctise pe ordinea de zi, 

în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să aducă 

clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate, care s-au concretizat, după caz in 

propuneri de modificări, completări sau alte amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



Membru în cadrul Comisiei nr. 3 - Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului. 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 6 - Comisia de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, 

Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului,· 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am luat la 

cunoştinţă ordinea de z i, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele 

verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării 

Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din 

cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau iniţiatorilor de proiecte de 

hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea aud i enţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitată, la Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2, în 

care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 290122. 12.2020, am fost desemnat ca reprezentant 

al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ", iar în baza HCLS2 

nr. 291122. 12.2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 în „ Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni , desfăşurate privind asocierea sau 

cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice 

române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 2, fără 

a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 



6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor ş i actelor administrative care 

interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative emise 

la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte asemenea 

documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

NU 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului de 

consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de avere şi 

interese. 

Semnătura , 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o în urma alegeri lor locale din 27 

septembrie 2020, la care am participat din partea PSD. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 15.10.2020 

pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 207171300/2020 privind 

validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali decl araţi al eş i în urma alegerilor 

din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 din 

data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia ş i legile ţării, de a face 

cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre care 

2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte ş i la comisi ile de 

specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, 

în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să aducă 

clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate, care s-au concretizat, după caz în 

propuneri de modificări, completări sau alte amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Membru în cadrul Comisiei nr. 1 - Comisia de Buget-Finanţe, Investiţii, Accesarea 

Fondurilor Europene şi Credite Externe,' 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 2 - Comisia Juridică, Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Dreptului Omului şi Relaţii Internaţionale. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am luat la 

cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele 

verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării 

Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din 

cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau iniţiatorilor de proiecte de 

hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2, în 

care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 290122.12. 2020, am fost desemnat ca reprezentant 

al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ", iar în baza HCLS2 

nr. 291122.12. 2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 în „ Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea sau 

cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice 

române sau străine (în ţară/în afara ţării). 

În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 2, foră 
a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 



6. Activităţi de aducere la cunoşti nţa cetăţenilor a fapte lor şi actelor administrative care 

interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative emise 

la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte asemenea 

documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare_::; J /9 

8. Activitatea desfăşurată ca preş 

N&-
~~_.,__,_-<-~~~~ 

9. Participarea în cadrul

1

:;;ir co:.!sfreciale de analiză şi verificare 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului de 

consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de avere şi 

interese. 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: IORDACHE FLORINA ISABELA 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 2020, 

la care am participat din partea Partidului Mişcarea Populară. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 15.10.2020 

pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 20717 /300/2020 privind 

validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declaraţi aleşi în urma alegerilor 

din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 din 

data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, de a face 

cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, 

în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să aducă 

clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate, care s-au concretizat, după caz în 

propuneri de modificări, completări sau alte amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 1 - Comisia de Buget-Finanţe, Investiţii, Accesarea 

Fondurilor Europene şi Credite Externe,· 



Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Secto.rului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector- 2, precum şi. proiectul de buget şi alte asemenea 

documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire , 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 
~~~~~~~~ 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedin.ţă 

NU 
~~~~~~~~-

9. Patiiciparea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

NU 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului de 

consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de avere şi 

interese. 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: LĂZĂROIU IOANA GELA 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegeri le locale din 27 septembrie 2020, 

la care am participat din partea PSD. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 15. 10.2020 

pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 20717/300/2020 privind 

validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declaraţi aleş i în urma alegerilor 

din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 din 

data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării , de a face 

cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre care 

2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisii le de 

specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, 

în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectomlui 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să aducă 

clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate, care s-au concretizat, după caz în 

propuneri de modificări, completări sau alte amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Membru în cadrul Comisiei nr. 5 - Comisia de Servicii Publice şi Relaţia cu 

Asociaţiile de Proprietari; 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 8 - Comisia pentru relaţii cu Mediul Economic, 

Protecţia Consumatorului şi Administrarea Patrimoniului lmobWar,· 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am luat la 

cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele 

verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării 

Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din 

cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau iniţiatorilor de proiecte de 

hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitată, la Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2, în 

care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 290122. 12.2020, am fost desemnat ca reprezentant 

al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti '', iar în baza HCLS2 

nr. 291122.12. 2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 în „ Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea sau 

cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice 

române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 2, fără 
a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 



6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative care 

interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative emise 

la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte asemenea 

documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

NU 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului de 

consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de avere şi 

interese. 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
CONSILIER LOCAL: Matei Silviu 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27.09.2020, la care am participat din 
partea USR-PLUS. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin incheierea din data de 15 .10.2020 pronunţată de 
Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosaru l nr. 20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 
de consilieri locali declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 din data de 27.10.2020, 
am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în 
priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre care 2 şedinţe ordinare şi 
2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisiile de specialitate ale consiliului în care au fost supuse 
aprobării proiectele de hotărâre (3 şedinţe ale Comisiei De Ecologie, Spaţi i Verzi şi Protecţia Animalelor şi 3 
şed inţe ale Comisiei De Servicii Publice). 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscr ise pe ord inea de zi, în cadrul şedinţelor 
ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, convocate de Primarul Sectorului 2, la care am 
luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost analizate în comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 
l. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, În cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 

- Membru În cadrul Comisiei nr. 4 - Comisia de Ecologie, Spafii Verzi si Protecţia Animalelor 
- Secretar În cadrul Comisiei nr. 5 - Comisia de Servicii Publice 
Pentru.fiecare şedin{ă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am luat la cunoştinţă ordinea de 
zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de şedin{ă, iar în cadrul comisiei 
am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, solicitând În anumite situa/ ii, explica/ii şi detalii de la 
factorii responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau inif iatorilor de proiecte 
de hotărâre. 
3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

- Am vizitat Parcul Gradina Icoanei şi străzile adiacente Împreună cu Alexandra Chirila, Grupul "Baza" şi 
am discutat o serie de probleme specifice zonei. 
-Am vizitat imobilul aflat pe strada Costache Conachi 14, BI 7 A, la invitat ia asociat iei de proprietmy in 
vederea discu tarii si urgentarii dosarului de reabilitare, fiind un bloc cu problem alat la nivelul terasei cat si 
la subsol; Dosar ce afost pus pe lista cu prioritate, urmand a intra in reabilitare in primavera anului 2021. 
- Am fost pe teren in Parcul Sticlariei imrepuna cu ONG uri, dl Primar Radu Mihaiu, Radu Nedelcu/ pentru a 
stabili prioritatile cal si problemele intampinate in demararea proiectului de reamenajare a acestui spatiu. 
- Am fost pe teren în Strada Luntrei să discut probleme ale locatarilor legate de spa/iile de parcare si de 
managementul spa/iilor verzi din zona, la solicitarea dlui Danut Valentin Cerna/. 
- Am fost pe teren pe străzile Luncsoara şi Rovine la o Întâlnire cu cetăţenii din zona, la care am discutat 
problema salubrizării, a grădinilor de blocuri, a management-ului gangurilor spre intersec/ia Obor, spaţiul 



verde de pe colţul Moşilor cu Ştefan cel Mare, spa/ii de parcare şi demolarea blocului construii ilegal pe 
Aleea Luncsoara pentru care există o decizie de demolare. 
-Am fost pe teren la o discu/ie cu celalenii din jurul parcului Plumbuita cu privire la starea de degradare a 
acestuia, a gunoaielor de pe insula Plumbuita cal si a malurilor lacului, gestionarea ::ipatiilor pentru 
animalele de companie .. 

4. Activitatea în cadru l unor instituţii/societăţi/comis ii în calitate de reprezentant al Consiliului Local Sector 2 

Jn baza HCLS2 nr. 29012020, am fost desemnat ca reprezentant al C. L.S. 2 în " Consiliile de administra/ie ale 
unităfilor de învăţământ preuniversitar de stal şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 
", iar în baza HCLS2 nr 29112020, am fost desemnat ca reprezentant al C. L. S. 2 în „ Comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calită/ii în unităţile de învăfământ preuniversitar de stal şi particular de pe raza 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ". Aceste comisii nu au avut nicio intrunire intre data de 22 decembrie 
cand amfosl desemnat ca reprezentant inele si 31 decembrie cands-a incheiat anul 2020. 
5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea sau cooperarea cu alte 
autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara 
ţării) 

Am participat la întâlniri oficiale cu: 
- Asociaţia Peisagistilor din România 
- Catedra de Peisagistică a USAMV Bucureşti 

- Societatea Română de Ornitologie 
- Floreasca Civică 
- Iniţiativa Civică "Lacul Tei" 
- Am participat la grupuri şi/sau Întâlniri de lucru pe tema Parcului Sticlăriei, Contractului de Salubrizare, 
deschiderea curţilor şcolilor pentru public, bugetului pe 2020. 
- Am contribuit la pregătirea Consursului de proiecte pentru 4 zone abandonate din Sectorul 2 
- Am contribuit la pregătirea Protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 2, Asocia fia Peisagistilor 
din România, şi catedra de Peisagistică din cadrul USAMV (Facultatea de Horticultură) 
- Am contribuit la elaborarea Pactului cu Floreasca Civică. 

-Am contribuit la formarea unui grup de lucru comun la nivel de Bucureşti Între consilierii USR-PLUS din 
CGMB şi cele 6 consilii locale de sector pe tema mediului şi spa/iilor verzi. 
- Am participat la o Întâlnire cu viceprimarul Capitalei Horia Tomescu în care au fost abordate peste 15 teme 
diferite relevante pentru cetăţenii Sectorului 2, de la problema depozitării gunoaielor, la PUZ Sector 2 la 
problema traficului din Pipera. Eu am avansat 3 teme: autobuzele poluante de Voluntari care staţionează şi 

încurcă la Obor, lacurile din parcurile Lia Manoliu şi Circului şi tema Registrului Verde al Municipiului 
Bucureşti. 

6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a fapte lor ş i actelor administrative care interesează cetăţenii 
sectorului 

- Am menţinut comunicare constantă cu cetăţenii atât pe pagina mea personală de Facebook cât şi pe grupul 
"Radu Mihaiu Primarul Sectorului 2" 
-Am deschis adresa de e-mail silviu.matei@ps2.ro ca o cale de centralizare si comunicare cu cetatenii 
Sectorului 2 in lega tura cu siluatiile in care sunt semne de intre bare asupra unor toaletari si defrisari de 
arbori executate de ADP Sector 2 cal si pentru alte sesizari. 
7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, formare ş i perfecţionare 
etc.) 

NU 

s~ 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: RADU NEDELCUŢ 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27.09.2020 , la 

care am participat din partea USR-PLUS. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15.10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

207 17 /300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţi a şi legile ţării , 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre (3 

şedinţe ale Comisiei De Ecologie, Spaţii Verzi şi Protecţia Animalelor şi 3 şedinţe ale 

Comisiei De Servicii Publice). 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Preşedinte în cadrul Comisiei nr. 4 - Comisia de Ecologie, Spaţii Verzi si 

Protecţia Animalelor 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 5 - Comisia de Servicii Publice 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

- Am vizitat Parcul Circului şi străzile adiacente împreună cu Iniţiativa Civică 

"Lacul Tei " şi am discutat o serie de probleme specifice zonei. 

- Am menţinut comunicarea şi am aplanat o potenţială criză cu locatarii unui bloc 

din Dna Ghica, 32, unde există un conflict cu firma ce efectuase reabilitarea 

termică. Am mijlocit intervenţia Primăriei în verificarea şi rectificarea 

problemelor la lucrare. Am fost pe teren În locaţie şi am mediat o întrevedere fn 

persoană între firma de construcţii, proiectant, reprezentantul Primăriei şi 

locatari. Am agreat şi demarat un raport şi un set de reparaţii din partea 

constructorului apartament cu apartament. 

- Am fost pe teren în Strada Chiristigiilor să discut probleme ale locatarilor legate 

de spaţiile de parcare, de colectarea selectivă, de spaţii de parcare securizate 

pentru biciclete , de managementul spa(iilor verzi şi de probleme în paza Parcului 

Obor şi a parcării Primăriei. 

- Am fost pe teren pe străzile Luncsoara şi Rovine la o întâlnire cu cetăţen ii din 

zona, la care am discutat problema salubrizării, a grădinilor de blocuri, a 

management-ului gangurilor spre intersecţia Obor, spaţiul verde de pe colţul 

Moşilor cu Ştefan cel Mare, spaţii de parcare şi demolarea blocului construit 

ilegal pe Aleea Luncsoara pentru care există o decizie de demolare. 

- Am desfăşurat I audienţă în persoană la sediul Primăriei cu preşedintele unei 

asociaţii de proprietari. 



- Am fost în vizită la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti unde m-am 

întâlnit cu reprezentanţi ai conducerii şi cu preşedintele Asociaţiei Studenţilor şi am 

discutat probleme specifice locaţiei. Am facilitat o întâlnire a primarului Radu 

Mihaiu cu rectorul Universităţii. 

- Am contribuit la elaborarea Pactului cu Floreasca Civică. 

- Am iniţiat un grup de lucru comun la nivel de Bucureşti între consilierii USR-PLUS 

din CGMB şi cele 6 consilii locale de sector pe tema mediului şi spaţiilor verzi. 

- Am participat la o întâlnire cu viceprimarul Capitalei Horia Tomescu în care au fost 

abordate peste 15 teme diferite relevante pentru cetăţenii Sectorului 2, de la 

problema depozitării gunoaielor, la PUZ Sector 2 la problema traficului din Pipera. 

Eu am avansat 3 teme: autobuzele poluante de Voluntari care staţionează şi încurcă 

La Obor, Lacurile din parcurile Lia Manoliu şi Circului şi tema Registrului Verde al 

Municipiului Bucureşti. 

- Am depus 4 cereri de informare publică pe legea 54412001. 

6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

- Am menţinut comunicare constantă cu cetăţenii atât pe pagina mea personală de 

Facebook cât şi pe grupul "Radu Mihaiu Primarul Sectorului 2" 

- Am deschis adresa de e-mail radu.nede/cut@ps2.ro ca o cale de centralizare si 

comunicare cu cetatenii Sectorului 2 in legatura cu situatiile in care sunt semne de 

intrebare asupra unor toaletari si defrisari de arbori executate de ADP Sector 2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de 

pregătire, formare şi perfecţionare etc.) 

NU 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 



DA - 4 sedinte din 4 in lunile noiembrie si decembrie 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

NU 

l O. Alte activităţi 

Alte activitati pe teren in afara de cele enumerate la punctul 5: 

- Am rezolvat situaţia iluminatului public pe Strada Maşina de Pâine prin comunicare 

cu E-Distribuţie Muntenia 

- Am vizitat şantiere ale ADP Sector 2 pe Bulevardul Basarabia, pe strada Cernăuţi şi 

in Parcul Păsărarilor şi am comunicat cu comunităţile din zonă. 

- Am verificat lucrările ADP S2 de demolare a unui chioşc ilegal la intersecţia Mihai 

Bravu cu Bvd. Ferdinand. 

- Am fost in Parcul Ecologic Dobroesti să documentez reparaţiile ADP la tartanul 

locurilor de joacă şi să notez probleme suplimentare: lipsa gardurilor de protecţie 

spre vale, alei incomplet pietruite etc. 

- Am fost în Parcul Sticlăriei împreună cu Radu Mihaiu, Silviu Matei şi specialişti pe 

mediu pentru a analiza şi căuta soluţii pentru o amenajare a Parcului care să 

resp ecte ecosistemul şi valorile naturale de acolo. 

Semnătura, 

JI.~ 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: NICOLESCU CLAUDIU 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 

2020, la care am participat din patiea PNL. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15.10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul m. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării ş i aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel : 

l. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Membru în cadrul Comisiei nr. 3 - Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului,-

- Membru în cadrul Comisiei nr. 6 - Comisia de Protecţie Socială, Sănătate, 

Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 11311996. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de z i, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am. adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 

2, în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 290122. 12. 2020, am fost desemnat ca 

reprezentant al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăfământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

", iar în baza HCLS2 nr. 291122.12.2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 

2 în „ Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 



În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, foră a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 

6. Activităţ i de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

Am informat în mod regulat cetăţenii despre activitatea pe social media: 

facebook şi instagram 

7. Perfecţionarea pregătiri i în domeniul admin istraţie i publice (cursuri de p regătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 
~~~~~~~~-

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de anal iză ş i verificare 

NU 
~~~~~~~~ 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1761201 O, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 

Semnătura, 



MUNICIPIUL BUCUREŞll 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: ANDREI PANAITESCU 

RAPORT DE ACTMTATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27.09.2020 la care am 

participat din partea ALIANTEI USR PLUS 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 15. 10.2020 pronunţată 

de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 20717130012020 privind validarea 

mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declaraţi aleşi în urma alegerilor din 

27.09.2020. 

În cadrul şedinţei Consiliului Local Sector 2 din data de 05. 11 .2020, am depus juramântul de 

a respecta Constituţia şi legile ţării, de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea 

mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat. în anul 2020, la toate şedinţele ale Consiliului Local Sector 2. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, în cadrul 

şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, convocate de Primarul 

Sectorului 2, la care am luat parte. 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 

• Preşedinte în cadrul Comisiei nr. 3 - Comisia de Urbanism, Lucrări Publice si 

Amenajarea Teritoriului 

• Membru în cadrul Comisiei nr. 8 - Comisia pentru relatia cu Mediul Economic, Protecţia 

Consumatorului si Administrarea Patrimoniului Imobiliar. 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul comisiilor de specialitate menite să aducă 

clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat. după caz, în 

propuneri de modificări sau completări. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am luat la 

cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele 



verbale de şedintă. iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei , 

solic itând în anumite situatii, explicatii şi detalii de la factorii responsabili din cadrul Primăriei 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau initiatorilor de proiecte de hotărâre. 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat , la Consiliile de Administraţie ale un itătilor de 

învătământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2, în care am fost 

desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. Pana la acest moment am 

participat la CA-urile urmatoarelor unitati de invăţământ: 

• Gradinita 233 

• Scoala Grigore Ghica Voievod 

• Colegiul National Spiru Haret 

De asemenea, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 în „Comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calitătii în unitătile de învătământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti". 

Urmaresc si colaborez cu aparatul primariei pentru implementarea de proiecte la nivelul 

Sectorului 2. 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, indiferent de 

natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am urmărit rezolvarea lor, 

acolo unde era cazul. 

Am efectuat vizite in teren aât pentru indentificarea problemelor cât şi pentru fundamentarea 

propunerilor. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 176/201 , precum şi potrivit statutului de consilier 

local, mi-am îndeplinit obl igaţia de a depune în ter 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: p ASCIU c p A ULA 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 2020, 

la care am participat din partea PSD. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 15.10.2020 

pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 20717/300/2020 privind 

validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declaraţi aleşi în mma alegerilor 

din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 din 

data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării , de a face 

cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre care 

2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi Ia comisiile de 

specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, 

în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

l. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să aducă 

clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate, care s-au concretizat, după caz în 

propuneri de modificări, completări sau alte amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



· - Membru in cadrul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru Ecologie, Spaţii Verzi şi Protecţia 

Animalelor; 

Membru in cadrul Comisiei nr. 7 - Comisia de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, 

Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am luat la 

cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele 

verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării 

Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din 

cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau iniţiatorilor de proiecte de 

hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadml unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitată, la Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2, in 

care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, in baza HCLS2 nr. 290122.12.2020, am fost deseninat ca reprezentant 

al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ", iar in baza HCLS2 

nr. 291122.12.2020, am/ost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 in „Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti". 

5. Activitatea de reprezentare în cadml unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea sau 

cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice 

române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 2, fără 

a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 



6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative care 

interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative emise 

la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte asemenea 

documente, pot.fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedi nţă 

NU 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză ş i verificare 

NU 

1 O. Alte acti vităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului de 

consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de avere şi 

interese. 

Semnătura, 

~w \ 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: Marius-Ovidiu Pcllcgrini 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o Ia alegerile locale din 27.09.2020, la 

care am pa1ticipat din partea Alianta USR PLUS 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15. 10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

In cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am pa1ticipat, în anul 2020, la 3 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 1 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre . . 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2021, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

I. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Nu am avut. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, În cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 

Birocratiei si Jnov((t/e 



- Membru în cdd1·u/ Comisiei nr. 4 - Comisia pentru Ecologie, Spatii verzi .Si' 
Protectia Animalelor 

- Membru În cadrul Comisiei nr. 2 - Comisia Juritlica, Ortline si Liniste P,u/)lic.a, 
Apararea Drepturilor Omului si Relatii J11ternalio11a/e 

Pentru fiecare şedin/ă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2 am 
' , ' ;ţ,, 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunfit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedin/ă, iar fn cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explica/ii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipi.ului Bucureş,ti sait. 

ini/iatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am Încercat să identţfic problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indţferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor .instituţii /societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consi liului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie 

ale unită/ilar de invăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 

2. În care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului local al Sectorului 2. 

De asemenea, , în baza HCLS2 nr. 29012020 am fost desemnat ca reprezentant 

al C.l.S. 2 În " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucur.eşti 
,. 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

În anul 2020, am paracipat la ac/iuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorufui 

2, fără a putea identifica organizaţii, etc. din cele rnenjionate la acest punct. 

6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 



Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele adm~nistrativ.~ 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul Local I Hotătârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

fonnare şi perfecţionare etc.) 

~INU 
~~~~~~~~ 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

DA/jHff 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

Nu este cazul. 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 

s~ 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: POPESCU LENUŢA 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegeri le locale din 27 septembrie 

2020, la care am participat din partea PSD. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15. l 0.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul m. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consi lieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia ş i legi le ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea 

de zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 

2, convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări, în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local, menite 

să aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate, care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente şi am iniţiat un 

proiect de hotărâre. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secjiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc. 

fit!" 4 4 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

~M 

9. Pa1ticiparea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17 6120 I O, precum şi potrivit statutului de 

consilier local, mi-am îndeplinit obliga/ia de a depune în termen declarajiile de avere 

şi interese. 

Semnătura, 

~~ 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 -

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27.09 .2020, la 

care am participat din partea Partidului Naţional Liberal 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15 .10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti, în dosarul nr. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27 .10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la patru şedinţe şedinţe ale Consiliului Local Sector 

2, dintre care două şedinţe ordinare (22.12.2020, respectiv 28.01.2020) şi două şedinţe 

extraordinare (17.12.2020, respectiv 12.01.2020), anterior luând pa1te şi la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire Ia toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 

- Preşedinte în cadrul Comisiei nr.2, COMISIA JURJDICĂ, ORDINE ŞI LINIŞTE 

PUBLICĂ, APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 



- Membru (Secretar) în cadrul Comisiei nr.8, COMISIA PENTRU RELAŢII CU 

MEDIUL ECONOMIC, PROTECŢIA CONSUMA TOR ULUI 

ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat, de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, de pe raza Sectorului 

2, În care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 290122.12.2020, am fost desemnat ca 

reprezentant al CL.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

", iar În baza HCLS2 nr. 291122. 12.220, am/ost desemnat ca reprezentant al CL.S. 2 

în „ Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiulu; 

Bucureşti", la: 

1) Şcoala Gimnazială Iancului (C.A.) 

2) Colegiul Naţional "EmU Racoviţă" (CA) 

3) Grădiniţa "Vise"(CA.) 

4) Şcoala Gimnazială 25, (CA.C.) 

5) Liceul teoretic "Traian " (C.A.) 

6) Şcoala Gimnazială nr. I (CA.) 

2 



5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni , desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, fără a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 

6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul Local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare - NU 

De asemenea, în baza HCLS2 nr. 281117.12.2020, am fost desemnat ca 

reprezentant al C.L.S.2 în Comisia Locală de Ordine Publică - cu modificările si 

completările ulterioare. 

1 O. A lte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 176120 I O, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obliga/ia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 

3 

Semnătura, 

Consilier loca Sector 2, 

Partidul Naţional Liberal, 

Organizaţia PNL Sector 2 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: ŞERPESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 

2020, la care am participat din partea Partidului Mişcarea Populară. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15.10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09 .2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consi liului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării , 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând paite şi la comisii le 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri ş i amendamente propuse) 

Am avut interpelări în cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 3 - Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi 

Amenajarea Teritoriului,· 



- Secretar în cadrul Comisiei nr. 6 - Comisia de Protecţie Socială, Sănătate, 

Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, aplicarea Legii nr.11411996. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar in cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 

2, în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea în baza HCLS2 nr. 290122.12.2020, am fost desemnat ca 

reprezentant al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

", iar în baza HCLS2 nr. 291122.12.2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 

2 în „ Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

În anul 2020, am participat la acţiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, foră a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 

6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 



Cunosc, prin accesarea site-ului Primăr;ei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul admin istraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 

8. Activ itatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de anal iză şi verificare 

NU 

1 O. Alte activităţ i 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: Waspusch Virgiliu-Gabriel 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 

2020, la care am participat din partea USR-PLUS. 

Mandatul de consilier local a fost validat prin Încheierea din data de 

15. l 0.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717 /3 00/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27 .10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la patru şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, 

dintre care două şedinţe ordinare şi două şedinţe extraordinare, anterior luând parte şi 

la comisiile de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de 

hotărâre. 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

I. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări in cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, în propuneri de modificări, completări sau amendamente. 



2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 

- Preşedinte în cadrul Comisiei nr.5 - Comisia de Servicii Publice ş i Relaţia cu 

Asociaţiile de Proprietari 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 1 - Comisia de Buget - Finanţe, Investiţii, 

Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunfit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

În baza HCLS2 nr. 29012020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 2 m 

"Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti", iar in baza HCLS2 nr. 

29112020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S.2 in „ Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat ş i 

particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti". 

Am participat la şedintele acestor consilii ş1 comisii, zn baza convocărilor I 

invitaţiilor primite. 



5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni , desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

În anul 2020, am participat la acţiuni intreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, fără a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 

6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot.fi accesate la secţiunea Consiliul Local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

NU 
~~~~~~~~-

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

NU 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză ş i verificare 

NU 

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 

Semnătura, 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

CONSILIER LOCAL: ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 27 septembrie 

2020, la care am participat din pat1ea PSD. 

Mandatul de consilier local a fost validat plin Încheierea din data de 

15.10.2020 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti în dosarul nr. 

20717/300/2020 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali 

declaraţi aleşi în urma alegerilor din 27.09.2020. 

În cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 2 

din data de 27.10.2020, am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile ţării, 

de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

Am participat, în anul 2020, la 4 şedinţe ale Consiliului Local Sector 2, dintre 

care 2 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, anterior luând pai1e şi la comisiile 

de specialitate ale consiliului în care au fost supuse aprobării proiectele de hotărâre . 

Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi, în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local al Sectorului 2, 

convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat pat1e. 

În anul 2020, au fost supuse avizării şi aprobării o serie de proiecte care au fost 

analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel: 

1. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri şi amendamente propuse) 

Am avut interpelări in cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local menite să 

aducă clarificări asupra problemelor dezbătute şi analizate care s-au concretizat, 

după caz, in propuneri de modificări, completări sau amendamente. 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Îmi desfăşor activitatea, in cadrul comisiilor de specialitate, astfel: 



- Membru în cadrul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru Ecologie, Spaţii Verzi şi 

Protecţia Animalelor; 

- Membru în cadrul Comisiei nr. 6 - Comisia de Protecţie Socială, Sănătate, 

Familie, Minorităţi, Apărarea drepturilor Copilului şi Aplicarea Legii nr. 11411996. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Sector 2, am 

luat la cunoştinţă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, 

procesele verbale de şedinfă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse 

avizării Comisiei, solicitând în anumite situa/ii, explicaţii şi detalii de la factorii 

responsabili din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti sau 

iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

Am încercat să identific problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, 

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinfa executivului şi am 

urmărit rezolvarea lor, acolo unde era cazul. 

4. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la Consiliile de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 

2, în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

De asemenea, , în baza HCLS2 nr. 290122.12.2020, am fost desemnat ca 

reprezentant al C.L.S. 2 în " Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

",iar în baza HCLS2 nr. 291122.12.2020, am fost desemnat ca reprezentant al C.L.S. 

2 în „ Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti ". 

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea 

sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu 

persoane juridice române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

În anul 2020, am participat la acfiuni întreprinse la nivelul Primăriei Sectorului 

2, fără a putea identifica organizaţii, etc. din cele menţionate la acest punct. 



6. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative 

care interesează cetăţenii sectorului 

Cunosc, prin accesarea site-ului Primăriei Sectorului 2, că actele administrative 

emise la nivelul Consiliului Local Sector 2, precum şi proiectul de buget şi alte 

asemenea documente, pot fi accesate la secţiunea Consiliul local I Hotărârile CLS2. 

7. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, 

formare şi perfecţionare etc.) 

----~N--"-D h~ 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

____ pru_ ~~ 

9. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

- ____ ___,N"-"'-TJ:t JJ\>c ?" ---~-----

1 O. Alte activităţi 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 176120 I O, precum şi potrivit statutului 

de consilier local, mi-am îndeplinit obligaţia de a depune în termen declaraţiile de 

avere şi interese. 


