
RAPORT DE ACTIVITATE 
AL CONSILIERILOR GENERALI USR

Ianuarie – decembrie 2017



REZUMAT

▪ 15 PROIECTE de hotărâri CGMB 
inițiate de consilierii USR, dintre 
care 4 APROBATE

▪ 18 AMENDAMENTE depuse la 
proiectele de hotărâre supuse 
votului în CGMB

▪ Peste 350 de ÎNTREBĂRI ȘI 
INTERPELĂRI

▪ 44 de întâlniri cu GRUPURI CIVICE, 
reprezentanți ai ONG-urilor, 
cetățeni și decidenți, cu privire la 
subiectele de interes pentru 
Bucureșteni

▪ 9 DOSARE INSTANȚĂ inițiate pe 
probleme de administrație publică 
la nivel de Capitală; 2 PLÂNGERI 
PENALE (împotriva Gabrielei Firea și 
împotriva viceprimarului Bădulescu) 
și 30 de OPINII JURIDICE pe 
probleme legată de Capitală 

▪ 6 DOSARE INSTANȚĂ inițiate pe 
probleme ale sectoarelor; O 
PLÂNGERE PENALĂ pentru abuz în 
serviciu 25 OPINII JURIDICE sau 
acte juridice pentru sectoare.
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REZUMAT

▪ 17 ANALIZE economice pe subiecte 
legate de Capitală și 20 de ANALIZE 
și opinii pentru sectoare

▪ 55 CERERI DE INFORMAȚII și 
SESIZĂRI transmise către PMB, 
instituțiile din subordine sau alte 
instituții publice

▪ 19 CURSURI / WORKSHOPS pentru 
consilierii municipali / locali / 
responsabili de comunicare 
sectoare pe subiecte relevante 
pentru activitatea din administrația 
publică locală

▪ 37 ARTICOLE publicate pe pagina 
usr-bucuresti.ro

▪ 262 POSTĂRI în ultimele 9 luni ale 
anului 2017 pe pagina de FB USR 
București

▪ 3 EVENIMENTE publice, 16 
COMUNICATE DE PRESĂ și 4 
CONFERINȚE DE PRESĂ

▪ SUTE DE ARTICOLE apărute în presa 
centrală cu privire la acțiunile și 
declarațiile reprezentanților USR 
București
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ACTIVITATE ÎN CGMB
PROIECTE DE HOTĂRÂRI CGMB

1. Proiect de hotărâre privind Planul de măsuri destinate protecției 
persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului București în sezonul 
rece 2017-2018 
Plan de măsuri București în sezonul rece 2017-2018 presupune mai multe 
acțiuni care vor fi întreprinse de Primăria Capitalei și de instituțiile din 
subordine. Cea mai importantă este înființarea unui dispecerat și 
alocarea unui număr de telefon unic pentru persoane fara adapost.
Inițiator: Alin Ionuț Arsu
Data depunerii: 15.12.2017
Stadiu: Aprobat în ședința: 19.12.2017

2. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentelor de anvergură 
și târgurilor de sezon organizate pe raza Municipiului București de către 
Primăria Municipiului București sau instituții subrdonate Consiliului 
General al Municipiului București.
Prevederi: acest spațiu să fie rezervat manifestărilor civice, sindicale si 
orice evenimente care includ piete centrale intersectiilor din Bucuresti sa 
se poata desfasura numai acolo unde exista treceri pietonale 
permanente
Inițiator: Roxana Wring, Ana Ciceală; Co-semnatari: Matei Țugui, 
Alexandru Gâdiuță
Data depunerii: 04.12.2017
Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi

3. Proiect de hotărâre privind eficientizarea procesului de informare a 
consilierilor despre proiectele de investiții majore ale Primăriei 
Municipiului București si de implicare cu rol consultativ a consilierilor in 
astfel de proiect.
Prevederi: posibilitatea prezentei la si informarea acestora despre 
predarea-primirea proiectelor sau fazelor acestora de lucrari mari de 
infrastructura, proiecte etc.

Inițiator: Florin Grigorescu
Data depunerii: 19.11.2017
Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi

4. Proiect de hotărâre privind modernizarea stațiilor RATB din zona 
Prelungirea Ghencea prin dotarea cu infrastructura specifică stațiilor de 
transport public 
Inițiator: Alexandru Gâdiuță; Co-semnatari: Alin Coțofană, Elena Radu
Data depunerii: 20.10.2017
Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi
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ACTIVITATE ÎN CGMB 
PROIECTE DE HOTĂRÂRI CGMB

5. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii stadionului Arena 
Națională în vederea valorificării potențialului său de marketing și a 
colectării de venituri suplimentare la bugetul local
Inițiator: Alexandru Gâdiuță
Data depunerii: 19.10.2017
Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi

6. Proiectul de hotărăre privind aderarea Municipiului București la 
Convenția Primarilor privind Clima și Energia.
Inițiator: Alexandru Gâdiuță; Co-semnatar: Matei Țugui
Data depunerii: 21.08.2017
Primit răspuns că nu este nevoie să ne mai înscriem. Bucureștiul nu a fost 
exclus din Convenție chiar dacă nu a respectat regulamentul.

7. Proiect de Hotărâre privind interzicerea activităților și spectacolelor 
care folosesc dresuri de animale în divertisment (circuri ambulante sau 
expoziții) în Municipiul București.
Semnatar: Raluca Teodor.
Data depunerii: 17 ianuarie 2017
Stadiu:  Nu a fost pus pe ordinea de zi

8. Proiectul de hotărâre privind declararea imobilului fostului Palat al 
Ministerului Lucrărilor Publice, azi Palatul administrativ al Municipiului 
București, LMI poz. 963, cod B-II-A-19688, blvd. Elisabeta, nr. 47, sector 5, 
drept obiectiv turistic.
Inițiator: Roxana Wring
Data depunerii: 3.08.2017
Aprobat în ședința 30 august: HOTARAREnr. 362 din 2017-08-30

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a 
actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al 
cetățenilor la documente de interes public produse și sau gestionate de 
Aparatul de Specialitate al Primarului General și de instituțiile aflate în 
subordinea Consiliului General al Municipiului București.
Prevederi: publicarea tuturor contractelor, actelor aditionale, facturilor 
emise de primarie si toate institutiile subordonate
Inițiatori: Roxana Wring, Ana Maria Ciceală, Florin Grigorescu, Cristian 
Munteanu, Alin Arsu, Marian Bumbar, Bogdan Stroe, Alin Coțofană, Matei 
Țugui, Sorin Marinescu, Octavian Berceanu, Elena Radu, Florin Ivan, 
Alexandru Gâdiuță
Data depunerii: 08.06.2017
Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi
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ACTIVITATE ÎN CGMB 
PROIECTE DE HOTĂRÂRI CGMB

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu 
Asociația Voci pentru Democrație și Justiție (VeDemJust) pentru educația 
juridică a elevilor din învățământul preuniversitar și împuternicirea 
Consiliilor Locale de sector cu privirea la încheierea acestui Protocol
Inițiator: Matei Țugui
Data depunerii: 19 ianuarie 2017
Stadiu: retras de pe ordinea de zi 29 martie 2017

11. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei de Imagine Urbană pe 
lângă Direcția de Urbanism a Primăriei Municipiului București
Proiectul de hotărâre urmărește crearea unei imagini urbane coerente și 
prezervarea valorilor arhitecturale și estetice ale zonei centrale a 
Municipiului București, prin înființarea Comisiei de Imagine Urbană pe 
lângă Direcția de Urbanism a Primăriei Municipiului București.
Actuala procedură de analiză a documentației de autorizare nu conține o 
evaluare calitativă a impactului asupra imaginii și peisajului urban. În 
plus, Comisia Tehnică pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism nu 
evaluează impactul asupra peisajului și imaginii urbane, analizând 
proiectele de urbanism, nu proiectele de arhitectură.
Inițiator: Roxana Wring; Co-semnatari: Ana-Maria Ciceală, Raluca Teodor
Data depunerii: 21.12.2016
Stadiu: Respins ședință 30.08.2017

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de sterilizare 
gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului 
București.
Semnatari: Ciceală Ana Maria, Wring Roxana Sanda, Grigorescu Florin, 
Munteanu Cristian Mihai, Teodor Raluca Nicoleta, Coțofană Liviu Alin, 
Țugui Matei-Ion, Stroe Bogdan Cristian, Gâdiuță Alexandru Valeriu
Stadiu: Aprobat ședință 30.06.2017 ( HOTARAREnr. 273 din 2017-06-30) 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1- Norme de 
salubrizare ale Municipiului București la H.C.G.M.B nr. 120/2010
Prevederi: Contractele pe care primăriile de sector le încheie cu firmele 
de profil să fie prevăzute clar obligațiile acestor operatori. Concret, prin 
modificările propuse de USR se pune accentul pe acoperirea de către 
firmele de salubrizare a tuturor zonelor publice și pe măsuri clare de 
acțiune în strângerea și îndepărtarea zăpezii din oraș. Operatorii de 
salubrizare vor deszăpezi toate rigolele și gurile de canalizare, și de 
asemenea, toate trotuarele și zonele pietonale de la nivelul Municipiului 
București; Zăpada nu va fi depozitată pe trotuare, în intersecții, pe spații 
verzi sau virane.
Inițiator: Roxana Wring
Data depunerii: 28.11.2016
Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi
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ACTIVITATE ÎN CGMB 
PROIECTE DE HOTĂRÂRI CGMB

14. Proiect de hotărâre privind ”Evaluarea și îmbunătățirea activității 
spitalelor din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale 
București.” 
Prevederi: Audit extern independent la cele 19 spitale din Bucuresti pe 14 
indicatori de functionare, evaluarea necesarului de finanțare individuală, 
dar și ca rețea integrată a celor 19 spitale aflate în subordinea 
ASSMB;evaluarea necesarului de investiții în infrastructura celor 19 
spitale aflate în subordinea ASSMB; planuri de acțiune concrete și 
proiecte pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și 
eficientizarea activității celor 19 spitale din subordinea ASSMB; evaluarea 
managementului fiecărui spital în parte, urmărind indicatori de 
performanță.
Inițiator: Ana-Maria Ciceală; Co-semnatari: Roxana Wring, Florin 
Grigorescu, Cristian Mihai Munteanu, Raluca Teodor, Alin Coțofană, 
Matei Țugui, Alexandru Gâdiuță.
Data depunerii: 15.11.2016
Stadiu: Respins (ședință 29 martie 2017)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
îmbunătățirea signalisticii și serviciilor de recepție în spitalele din 
subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București 
Prevederi: Sistematizarea și resistematizarea signalisticii în spitale astfel 
încât să se respecte standardele europene, pentru a asista și ghida 
corespunzător pacienții și vizitatorii spitalelor; Asigurarea unei signalistici 
exterioare clare și ușor de înțeles pentru pacienți și vizitatori în 
perimetrul exterior al spitalului; ghiseu de receptie, personal de receptie, 
signalistica ascensoare, orarul medicilor, costuri sau gratuitati, formulare 
de feedback
Inițiator: Cristina Prună
Data depunerii: octombrie 2017
Stadiu: Aprobat ședință 30 iunie 2017- HOTARARE nr. 274 din 2017-06-30
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ACTIVITATE ÎN CGMB 
AMENDAMENTE
LA PROIECTELE DE HOTĂRÂRI CGMB

Ședință 07.01.2017
Proiect de hotărâre privind numirea unui Consiliul de Administraţie provizoriu al Regiei Autonome de Transport Bucureşti 
Amendament Florin Grigorescu: Contractarea de către Primarul General unui expert independent care să se ocupe de recrutarea membrilor CA.
Respins- 7 pentru-27 împotrivă

Ședință 30.01.2017
Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 181/25.08.2016 privind constituirea și aprobarea Regulamentului de Organizare și 
funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret 
Amendament Bogdan Stroe: eliminarea structurilor de tineret ale partidelor din acest Consiliu
Respins: 16-6-24

Ședință 28.02.2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti 
Amendamente Ana Ciceală - 59 amendamente la acest regulament
Amendamente respinse

Proiect de hotărâre privind înființarea funcției de administrator public la nivelul Municipiului București și aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice 
în vederea numirii/eliberării din funcție a administratorului public 
Amendament Roxana Wring: nu a fost destituit sau sancționat dintr-o funcție publică în ultimii șapte ani+ adăugare criterii.
Amendament respins- 17-6-24

Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în str. Hagi Moscu Maria nr. 30A, sector 1, în suprafață de 125 mp, teren 
aparținând domeniului privat al Municipiului București, necesar realizării unei secțiuni dintr-un imobil cu destinația de funcțiuni mixte: locuire, servicii, comerț, 
alimentație publică 
Amendament Matei Țugui: Redevența anuală va fi negociată conform HCGMB nr 211/2006
Amendament aprobat. 43-1-1

http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/02_20170107.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/23_20170130.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/01_20170228.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/02_20170228.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/12_20170228.pdf


ACTIVITATE ÎN CGMB 
AMENDAMENTE
LA PROIECTELE DE HOTĂRÂRI CGMB
Ședința 29.03.2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații și a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice în vederea înscrierii pe listele de prorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu 
Amendament Matei Țugui: modul în care își pierd locul de pe listă, 

Amendament respins 12-8-24

Ședința 05.04.2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2017 
Amendament Ana Ciceală: bani pentru răscumpărarea spațiilor verzi, suplimentare termoficare și autobuze.

Amendament respins: 12-3-33

Ședință 27.04.2017

Proiect de hotărâre privind interzicerea folosirii animalelor în circuri pe raza administrativă a Municipiului București 
Amendament Matei Țugui: interzicerea publicității la circ cu animale pe raza municipiului București.

Amendament respins

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei pentru protecția și bunăstarea animalelor în Municipiul București” 

Amendament Alexandru Gâdiuță: corectare eroare materială anexă proiect

Amendament aprobat: 40-0-0

Ședință 18.05.2017

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România a imobilului situat în str. Ilfov nr. 3, sector 5, în vederea desfășurării 
activității 

Amendament Matei Țugui: Abrogarea în termen de 6 luni de la aprobarea prezentei hotărâri a hotărârii anterioare prin care se dădea un sediu Academiei Oamenilor de 
Știință
Amendament respins: 14-12-22

http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/26_20170329.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/11_20170405.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/11_20170427.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/12_20170427.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/08_20170518.pdf


ACTIVITATE ÎN CGMB 
AMENDAMENTE
LA PROIECTELE DE HOTĂRÂRI CGMB
Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comitetului Municipal al Energiei 

Amendament Matei Țugui: comitetul municipal pentru enerrgie va prezenta rapoarte trimestriale Consiliului General al Municipiului București.

Amendament respins: 18-20-10

Ședință 8 iunie 2017

Proiect de hotărâre privind amplasarea rastelelor de biciclete în vecinătatea instituțiilor publice de pe teritoriul Municipiului București 

Amendament Florin Grigorescu: amplasarea rastelelor și modul de realizare se face conform PMUD

Amendament respins: 24-9-18

Ședință 31.10.2017

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2017 
Amendament Bogdan Stroe: tăierea alocărilor că Catedrala Mântuirii Neamului și direcționarea de fonduri către RATB pentru implementarea sistemului GPS pe 
autobuze.

Amendament respins

Ședință 22.11.2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul București și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin 
Drăcea”, în vederea demarării proiectului „Centura Verde a Municipiului București” 

Amendament Roxana Wring: Direcția de Mediu va prezenta CGMB-ului trimestrial un raport de activitate în legătură cu stadiul de implementare al proiectului.

Amendament respins

Proiect de hotărâre privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul București pentru asigurarea contribuției proprii a deținătorilor 
clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenție cu privire la creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-
arhitecturală a anvelopei acestora 

Amendament Roxana Wring: măsurile de reabilitare se vor lua în baza regulamentului de intervenție aprobat de către CGMB

Amendament respins: 16-10-21

http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/15_20170518.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/02_20170608.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/42_20171031.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/01_20171122.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/02_20171122.pdf


ACTIVITATE ÎN CGMB 
AMENDAMENTE
LA PROIECTELE DE HOTĂRÂRI CGMB

Proiect de hotărâre privind asigurarea de către Municipiul București a sumelor reprezentând cota de contribuție proprie a proprietarilor de spații comerciale situate 
la parterul imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, București și modalitatea de recuperare a acestor sume 

Amendament Roxana Wring: modificare condiții de recuperare a cotelor de contribuție de la proprietari.

Amendament respins: 16-6-25

Ședință 19.12.2017
Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic a construcțiilor existente, 
republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de 
intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate, precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză 
tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unei modalități de facilitare la rambursare 

Amendament Roxana Wring: Modalitatea de stabilire a priorității se va face de către o comisie aprobată de către CGMB având o serie de criterii minime de evaluare.

Amendament respins: 24-15-13

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România pentru Municipiul București 

Amendament Roxana Wring: obligativitatea unui raport anual cu privire la activitatea desfășurată în cadrul Asociației.

Amendament respins: 17-21-7

Alte demersuri:

Întâlnire cu reprezentanții RATB pentru a discuta principalele probleme legate de eficacitatea transportului public, a calității serviciilor și a proiectelor de modernizare 
a Regiei (Florin Grigorescu)

Prin vocea lui Florin Grigorescu, USR a pledat pentru prezentarea în plen a candidaților pentru oricare pozitie supusa votului. 

Argumentarea poziției USR privind voucherele pentru biciclete. Florin Grigorescu a explicat de ce cheltuirea a 15mil. lei pentru astfel de vouchere va avea impact 
absolut neglijabil asupra calității aerului și a mobilității urbane. 

http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/03_20171122.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/01_20171219.pdf
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/31_20171219.pdf


ALTE ACTIVITĂȚI ÎN CGMB

Din luna Aprilie 2017 până în luna Decembrie au fost 642 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi a ședințelor CGMB. Pentru aproximativ jumătate din 
aceste proiecte, consilierii USR au formulat în cadrul dezbaterilor întrebări, au cerut prezența responsabililor din primărie pentru explicarea unor 
situații sau a unor prevederi din proiecte. Astfel, au fost peste 350 de întrebări și interpelări adresate de către consilierii USR către reprezentanții 
Primăriei Capitalei. 

Exemple de conținut privind întrebările și interpelările consilierilor USR, așa cum au fost reținute în procesele verbale de ședință (exemplele sunt din 
ședințele din 18.05.2017, 08.06.2017 și 22.11.2017):

Alexandru Gâdiuță Interpelare către Direcția Economică: Care este valoarea la zi a fondului de rezervă bugetară?
Bogdan Stroe: Interpelare către Direcția de Investiții: raport cu stadiul actual al investițiilor începute de mulți ani. De exemplu: lucrările la linia de 
tramvai bulevardul Liviu Rebreanu, lucrările la linia de tramvai de pe bulevardul Pantelimon, capătul liniei de tramvai 5, 
Bogdan Stroe: Către Poliția Locală: raport cu acțiunile întreprinse în anul 2016 și amenzile date pe probleme de salubritate pe spațiul public.
Marian Bumbar: conform hotărârii de consiliu nr 101/2010 instituțiile subordonate Consiliului General Municipiului București, Administrația Străzilor, 
teatre, regii autonome, au obligația să publice contractele pe site-ul primăriei. Aceste informații nu sunt actualizate. De asemenea informațiile de pe site-
ul PMB nu sunt actualizate.
Roxana Wring: Care sunt instiuțiile pe care le prezintă membrii noi în comisii. Care sunt recomandările făcute de ei pentru fiecare dintre instituțiile 
profesionale?
Ana Ciceală: Interpelare către ASSMB să i se pună la dispoziție toate contractele managerilor de la spitalele din rețeaua ASSMB. Să i pună la dispoziție 
componența comisiilor de concurs și contestare de la fiecare spital în parte. Care este motivul pentru care nu au demarat procedura de scoatere la 
concurs a postului de concurs.
Elena Radu: către DGASMB- numărul oamenilor fără adăpost și împărțirea lor pe categorii de vârstă și sex, adăposturile existente și utilitățile aferente, 
gradul de acoperire și frecvența de ocupare și parteneriate cu ONG-uri sau alte asociații dacă există.
Gâdiuță Alexandru: în legătură cu grava problemă a gestionării deșeurilor și neaplicarea Hotărârii nr 339/30.08.2017. (hotărâre prin care se vor amplasa 
automate de preluat deșeuri)
Roxana Wring: care este stadiul de elaborare al Planului Urbanistic General?

Pentru pregătirea fiecărei ședințe CGMB a fost organizată cel puțin o întâlnire a consilierilor, însumând aproximativ 20 de întâlniri în perioada de 
referință.



RELAȚII CU CETĂȚENII, CU 
GRUPURILE CIVICE ȘI ONG

Întâlniri cu ONG-uri, grupuri civice și cetățeni

16 februarie - Roxana Wring - Intalnire Adrian Majuru, director Muzeul Municipiului Bucuresti  referitor la sediul Pinacoteca Bucuresti
11 februarie - Ana Ciceala si Matei Tugui – initiere si intalnire cu Grupul Floreasca –Lacul Tei
28 martie- Alexandru Gâdiuță participare la ședința de constituire a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret a Municipiului București
22 aprilie- Alexandru Gâdiuță - participare la evenimentul ”Marșul pentru Știință”
4 mai – Alex Gadiuta si Ana Ciceala - intalnire grupuri civice Drumul Taberei: Inițiativa Favorit, Grupul de Inițiativă Tudor Vladimirescu, Grupul Calatis.
15 mai - Alin Cotofana, Alex Gadiuta- intalnire la Primaria Cluj pentru discutarea sistemului de bugetare participativa, discutie si explicatii despre aplicatia 
Primariei "MyCluj¨, echivalenta a Civic Alert din Bucuresti, schimb de idei pentru organizarea parcarilor prin plata sms sau aplicatii pe mobil
18 mai - Ana Ciceală, Matei Țugui, Alexandru Gâdiuță- participarea la ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 4 ce a avut ca subiect amenajarea 
unei parcări pe strada Secerei, ședință desfășurată chiar pe teren aflat în discuție.
6 iunie - Alex Gadiuta la Agora: Prioritățile Bucureștiului privind consumul de resurse și prevenirea generării deșeurilor
24 iunie - Consilierii USR - audiente cu cetatenii in foyer in cadrul evenimentului USR Bucuresti - 1 An in Sistem
26 iunie- Alexandru Gâdiuță participare la dezbaterea - ”Ne schimbăm pentru schimbările climatice” desfășurată în aula Facultății de Arhitectură
4 iulie- Alexandru Gâdiuță participare la Zilele Cartierului Cotroceni- întâlnire cu asociația Incotroceni
13 iulie - Alexandru Gâdiuță participare la dezbaterea Seismic Alert- Bulevardul Bălcescu - Magheru
Iulie - Bogdan Stroe, Florin  Grigorescu, Matei Tugui - intalnire la RATB  cu directorul general adjunct 
19 iulie - Alexandru Gâdiuță participare la dezbaterea publică organizată de Primăria Sectorului 6 în legătură cu ideea înființării unei televiziuni de către 
Primăria Sectorului 6.
26 iulie - Roxana Wring si Alex Gadiuta - intalnire cu cetatenii de la Grupul de Inițiativă Civică Sala Palatului
9 august- Alexandru Gâdiuță- participare la dezbaterea organizată de Agenția pentru Protecția Mediului București în legătură cu Depozitul de deșeuri de 
la Rudeni-Chiajna și cu prelungirea autorizației de exploatare pentru operatorul Iridex.



RELAȚII CU CETĂȚENII, CU 
GRUPURILE CIVICE ȘI ONG

23 august- Alexandru Gâdiuță întâlnire cu Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei și participare la acțiunea de protest organizată de aceștia împotriva 
amplasării unei statui pe spațiul verde
14 septembrie - Matei Tugui și Alexandru Gâdiuță la Seismic Alert privind măsuri și politici publice destinate diminuării vulnerabilității la risc seismic a 
Bucureștiului
21 septembrie - Bogdan Stroe - participare la sedinta Comisiei Tehnice de Circulatie din PMB pentru a sustine unele sesizari primite de la cetateni de 
imbunatatire a traficului (de exemplu introducere de sensuri giratorii sau semaforizari pentru unele intersectii)
30 septembrie - Alexandru Gâdiuță participare la Târgul de Inițiative Cetățenești 2017 organizat de către Centrul de Resurse pentru Participare Publică
Octombrie – Florin Grigorescu a organizat pentru toți Consilierii Locali/Generali și staff-ul Primariilor un exercitiu real de mobilitate urbana pe Bicicleta
10 octombrie- Alexandru Gâdiuță participare la dezbaterea publică privind parcarea de lângă strada Secerei
10 noiembrie- Alexandru Gâdiuță participare la discuția organizată de către Asociația Actorilor Romi privind înființarea unui teatru rom. (parte a 
proiectului ”Teatrul Rom nu este nomad” inițiat de către această asociație)
10 noiembrie - Roxana Wring - Participare la evenimentul organizat de Ambasadoarea Olandei  Stella Ronner cu ocazia vizitei la Bucuresti a unui grup de 
urbanisti, arhitecti, ingineri constructori reprezentanti ai unor birouri de arhitectura si firme olandeze interesate in colaborarea cu PMB pentru proiecte 
de regenerare urbana
11 noiembrie – Ana Ciceala - Jurizare Capitala Tineretului Romania
23 noiembrie- Roxana Wring, Alexandru Gâdiuță participare la dezbaterea ”Un singur București, nu 7- O lege pentru București”
27 noiembrie – Roxana Wring, Ana Ciceala - intalnire cu initiatorii Teatrului Rom – Giuvli Pen
12 decembrie - Bogdan Stroe, Matei Tugui, Florin Grigorescu, Alex Gadiuta-vizita la centrul de management al traficului al PMB pentru a intelege 
capabilitatile acestui centru
30 decembrie- Alexandru Gâdiuță întâlnire-discuție cu cetățenii din zona parc Romniceanu 



RELAȚII CU CETĂȚENII, CU 
GRUPURILE CIVICE ȘI ONG

Audiențe

În fiecare miercuri de la 16:00 la 18:00, reprezentanți ai USR București din Consiliul General au fost la dispoziția cetățenilor pentru a oferi clarificări și 
suport în chestiuni ce țin de administrația publică locală. 



ALTE ACTIVITĂȚI BUCUREȘTI
JURIDIC – DOSARE INSTANȚĂ

1. Dosar 19404/3/2017 - anularea hotărârilor de CGMB prin care au fost aprobate societăţile cu 
capital majoritar al uat (19 societăţi înfiinţate la propunerea Gabrielei Firea în februarie 2017). 
Status: s-a pierdut prima instanţă, s-a depus recurs

2. Dosar 21166/3/2017 TB - răspundere delictuală în contradictoriu cu FIREA - declaraţii calomnioase 
la adresa consilierilor USR în şedinţa în care ONG-uri şi cetăţeni au încercat să participe la şedinţa de 
consiliu general. Status: pierdut în prima instantă, în faza de recurs 

3. Dosar 21355/3/2017 TB - anulare HCGMB 415/2016 - norma internă achiziţii. Status: pierdut pe 
fond, dar admis pe calitate procesuală

4. Dosar 32503/3/2017 TB - anulare HCGMB 63/2016 - norma internă achiziţii. Status: -pierdut pe 
fond, la recurs pe lipsa calităţii procesuale

5. Dosar 21357/3/2017 TB - anulare HCGMB 318/2016 - norma internă achiziţii. Status: pierdut pe 
fond, dar admis pe calitate procesuala



ALTE ACTIVITĂȚI BUCUREȘTI
JURIDIC – DOSARE INSTANȚĂ

6. Dosar 37416/3/2017 TB - Anulare HCGMB - ROF Primărie- anulare regulament de organizare şi 
funcţionare Consiliu general, care conţine 59 de abuzuri de majoritate, restricţionează nelegal accesul 
cetăţenilor, luările la cuvant etc. Status: la prima instanţă

7. Dosar 15994/3/2017 TB - suspendare societăţi CGMB. Status: pierdut în prima instanţă, am 
formulat recurs

8. Dosar 33137/3/2017 TB - obţinere info publice - imobile Administraţia Fondului Imobiliar. Status: 
dosar în procedura prealabilă

9. Dosar 38237/3/2017 TB cerere de obţinere informaţii publice (contracte ALPAB). Status: la prima 
instanţă

În afara proceselor în instanță, au mai fost depuse două plângeri penale: la Parchet impotriva lui  
Aurelian Badulescu şi Petre Chirica pentru purtare abuzivă şi ultraj și la DNA impotriva Gabrielei Firea 
pentru abuz in serviciu.



ALTE ACTIVITĂȚI BUCUREȘTI
JURIDIC – DOSARE INSTANȚĂ

7. Dosar 33637/3/2016 - L 554 - obţinere info publice – dosarul vizează betonările de la s3 şi 
contractele cu executanţii. Status: Câştigat definitiv (fondul şi recursul).

8. Dosar 24715/3/2017 TB - anulare societăţi înfiinţate cu capital majoritar al Sectorului 3. Status:
la prima instanţă sesizată, nu s-a judecat fondul

9. Dosar 37090/3/2017 TB cerere obţinere informaţii publice. Status: câștigat prima instanţă 

10. Dosar 33656/3/2017 TB cerere obţinere informaţii publice. Status: la prima instanţă 

11. Dosar 31042/3/2017 TB cerere obţinere informaţii publice. Status: la prima instanţă 

12. Dosar 29119/3/2017 TB cerere obţinere informaţii publice. Status: în procedura prealabilă.



ACTIVITĂȚI SUPORT BUCUREȘTI
CERERI DE INFORMAȚII 
PMB ȘI INSTITUȚII SUBORDONATE

Copie amendament buget 2017+ copie în format 

electronic+editabil buget 2017 Secretar General 14.04.2017

Primar General 14.04.2017

Informații Compania Municipală Parking București SA 

(dacă va prelua în gestiune parcările de reședință, parcările 

administrate de Ciclop Service SA, parcările construite în 

parteneriat public-privat în zona Universitate) Direcția Investiții 14.04.2017

Copii contracte de comodat mun. Buc si sc Apa Nova 

(sedii societati comerciale) Secretar General 14.04.2017

Informații despre Administrația Municipală pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (organigramă-

date despre angajați, date despre funcționare, bugetul anului 

2017) Direcția Investiții 14.04.2017

Cabinet Secretar General 14.04.2017

Contracte încheiate de CREART și PMB cu grupurile 

media în perioada 1ian2014-30aprilie 2017. 

Documente contabile Târg Sărbători de Paște 2017 Secretar General 21.04.2017

Secretariat CGMB 21.04.2017

Primar General 21.04.2017

Direcția Generală de Achiziții-

Direcția Contracte 21.04.2017

Contractele încheiate în perioada 1 ianuarie 2016-15 iunie 

2017 de PMB pt întreținerea, repararea drumurilor și 

străzilor de pe raza Municipiului București. În mod 

prioritar STRABAG și STRACO Secretar General 23.05.2017

Lista imobilelor aflate în administrarea AFI Administrația Fondului Imobiliar 25.05.2017

Informații cu privire la împrumuturile contractate prin BEI Direcția Generală de Investiții 26.05.2017

Informații cu privire la reabilitarea școlii 141: contractul, 

facturile emise, autorizația de construcție, procesul verbal de 

recepție Direcția Generală de Investiții 26.05.2017

Copii contracte încheiate de PMB/ALPAB cu entități pt 

întreținere parcuri administrate de ALBAB ALPAB 18.07.2017

Revenire Lista Imobilelor AFI AFI 01.08.2017

Cabinet Primar General 01.08.2017

Informații despre lucrările de reparare/îmbunătățire trotuare

Direcția Generală Infrastructură 

și Servicii Publice 11.08.2017

Revenire cerere informații contracte încheiate de 

PMB/ALPAB cu entități economice pentru lacuri, parcuri 

administrate de ALPAB ALPAB 29.08.2017

Informații referitoare la buget destinat activităților pt tineret Direcția buget 22.09.2017

Copie după rapoartele și notele întocmite de Corpul de 

Control al Primarului General Cabinet Primar General 01.10.2017

Cabinet Secretar General 01.10.2017

Informatii cu privire la: stadiul implementarii proiectului 

USR de signalistica in spitale, auditului extern in spitale, 

functionarea cabinetelor medicale si bugetul de aparatura al 

acestora, situatia la spitalele Obregia, Malaxa, Sf. Maria, 

Colentina. Director ASSMB 09.10.2017



ACTIVITĂȚI SUPORT BUCUREȘTI
CERERI DE INFORMAȚII 
PMB ȘI INSTITUȚII SUBORDONATE

Informații despre Compania Municipală Agrement 

București SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, 

numele angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Dezvoltare 

Durabilă București SA (organigramă, atribuțiile 

departamentelor, numele angajaților și modul de recrutare, 

numele membrilor consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Cimitire București 

SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, numele 

angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Energetica 

București SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, 

numele angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Eco Igienizare 

București SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, 

numele angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Iluminat Public 

București SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, 

numele angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Imobiliară 

București SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, 

numele angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Medicală 

București SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, 

numele angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Întreținerea 

Arborilor și Sapțiului București SA (organigramă, atribuțiile 

departamentelor, numele angajaților și modul de recrutare, 

numele membrilor consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Parcuri și Grădini 

București SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, 

numele angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Parking București 

SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, numele 

angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Consolidări 

București SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, 

numele angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Pază și Securitate 

București SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, 

numele angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Protecție Civilă și 

Voluntariat București SA (organigramă, atribuțiile 

departamentelor, numele angajaților și modul de recrutare, 

numele membrilor consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Publicitate și 

Afișaj București SA (organigramă, atribuțiile 

departamentelor, numele angajaților și modul de recrutare, 

numele membrilor consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General

17.10.2017

17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Străzi, Poduri și 

Pasaje București SA (organigramă, atribuțiile 

departamentelor, numele angajaților și modul de recrutare, 

numele membrilor consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017



ACTIVITĂȚI SUPORT BUCUREȘTI
CERERI DE INFORMAȚII 
PMB ȘI INSTITUȚII SUBORDONATE

Informații despre Compania Municipală Tehnologia 

Informației București SA (organigramă, atribuțiile 

departamentelor, numele angajaților și modul de recrutare, 

numele membrilor consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Managementul 

Traficului București SA (organigramă, atribuțiile 

departamentelor, numele angajaților și modul de recrutare, 

numele membrilor consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Managementul 

Transportului București SA (organigramă, atribuțiile 

departamentelor, numele angajaților și modul de recrutare, 

numele membrilor consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Compania Municipală Turistică București 

SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, numele 

angajaților și modul de recrutare, numele membrilor consiliului 

de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre Trustul de Clădiri Metropolitante 

București SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, 

numele angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 18.10.2017

Informații despre Compania Municipală Sport Pentru Toți 

București SA (organigramă, atribuțiile departamentelor, 

numele angajaților și modul de recrutare, numele membrilor 

consiliului de administrație și CV-urile lor)

Cabinet Secretar General

Cabinet Primar General 17.10.2017

Informații despre proiectul de hotărâre privind aderarea Municipiului 

București la Convenția Primarilor privind Clima și Energia. Direcția De Mediu 30.10.2017

Informații despre stadiul de realizare al unor monumente din Capitală 

aprobate în anul 2017

Direcția Generală de Investiții și 

Dezvoltare 07.11.2017

Informații despre teatre din București (stadiu consolidare sală Teatru Mic, 

investiții..) Direcția Cultură, Sport, Turism 09.11.2017

Informații despre rectificarea bugetului AMPT, despre achizițiile planificate 

și despre imobilele închiriate de către instituție.

Cabinet Primar General

10.11.2017

Informații privind avizele de defrișare și toaletare a arborilor Direcția de Mediu 20.11.2017

Cerere de informații privind numărul autorizațiilor de construcție emise în 

anul 2017 (organigramă, atribuțiile departamentelor, numele angajaților și 

modul de recrutare, numele membrilor consiliului de administrație și CV-urile 

lor) Direcția de Urbanism 27.12.2017

Informatii privind costurile totale ale evenimentelor, concertelor de sarbatorile 

de iarna ale PMB si tuturor institutiilor subordonate Cabinet Primar Genereal 27.12.2017



ACTIVITĂȚI SUPORT BUCUREȘTI
ADRESE ȘI SESIZĂRI PMB ȘI ALTE 
INSTITUȚII

Solicitare punere proiecte USR pe ordinea de zi

Cabinet Primar General

Secretar General

Secretariat CGMB

21.04.2017

21.04.2017

21.04.2017

Solicitare evaluare și îmbunătățire condiții unități școlare

Secretar General

Cabinet Primar General

26.05.2017

26.05.2017

Sesizare Consiliul Concurenței în legătură cu societățile comerciale înființate de CGMB Consiliul Concurenței 30.05.2017

Sesizare ANFP (Agenția Națională a Funcționarilor Publici) în legătură cu societățile comerciale înființate în cadrul CGMB Agenția Națională a Funcționarilor Publici 30.05.2017

Solicitare organizare întâlniri CGMB-CA RATB Secretariat CGMB 22.06.2017

Interpelare proiect Liviu Rebreanu-Camil Ressu Secretar General 30.06.2017

Solicitare acces la ședințele CTUAT Direcția Urbanism 13.07.2017

Sesizare lucrări spațiul verde zona Unirii Biblioteca Națională
Direcția de Mediu 13.07.2017

Administrația Străzilor 18.07.2017

Direcția control în construcții 13.07.2017

Solicitare realizare cursuri pentru consilieri în București. Secretariat CGMB 11.09.2017

Direcția Resurse Umane 11.09.2017

Adresă completare proiect de hotărâre privind eficientizarea procesului de informare a consilierilor despre proiectele de 

investiții majore ale Primăriei Municipiului București si de implicare cu

rol consultativ a consilierilor in astfel de proiecte 

Secretarul General al Municipiului 

București 20.12.20177

Sesizare Curtea de Conturi  în legătură cu Societățile Comerciale înființate de către Consiliul General al Municpiului 

București Curtea de Conturi 27.12.2017



SUBIECTE PE CARE USR 
ȘI-A EXPRIMAT PUNCTUL DE VEDERE

APRILIE 2017

▪ bugetul local (+amendament de 47 de minute)

▪ plângeri penale pentru evenimentele din 29/03

▪ contestarea societăților în instanță

▪ înființarea a încă 10 companii municipale

▪ modificarea abuzivă a ROF CGMB

▪ interviul Anei Ciceală este întrerupt de Poliția Locală 
http://bit.ly/2phl7lS

▪ video luminițe de Paști (în gropi) 
www.facebook.com/USR.Bucuresti/videos/1902861746595242/

▪ consilierii supleanti sunt, în sfârșit, validati

în MAI 2017

▪ tentativa de modificare a majorității pentru deciziile de patrimoniu

▪ concursul pentru logo-ul Bucureștiului 

▪ contestarea societăților in instanta

▪ interviu bilanț 
www.facebook.com/stirieuropafm/videos/10158767714095165/

▪ parcarea din parcul Tineretului / str Secerei PS4 
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/primarul-sectorului-4-numeste-
o-bijuterie-construirea-unei-parcari-in-parc-activistii-si-opozitia-sustin-
ca-este-ilegala.html

▪ experiment PMB eșuat - banda unica pe DN1

▪ prăbușirea tavanului la Scoala 141

▪ plângere penală la DNA pentru nepunerea proiectelor USR pe ordinea 
de zi (revine în august ca subiect)
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COMUNICARE ONLINE 
FACEBOOK.COM/USR.BUCUREȘTI

în IUNIE 2017

▪ eveniment “Patrimoniul, între ocrotire și prăduire”

▪ cetățenii nu sunt lăsați să participe la ședința CGMB și sunt îmbrânciți 
de Poliția Locală

▪ USR o dă în judecată pe Gabriela Firea pentru calomnie (în urma 
declarațiilor făcute de aceasta în urma incidentelor de la ședință)

▪ eveniment ”1 an în sistem”

▪ conferință: bilanț Gabriela Firea

în IULIE 2017

▪ primele două proiecte USR aprobate: îmbunătățirea signalisticii în 
spitale și sterilizarea gratuită a câinilor cu stăpân

▪ acord de principiu pentru achiziționarea acțiunilor ELCEN

▪ promovarea materialelor aniversare și a raportului finalizat

▪ demolarea Cathedral Plaza

▪ S1: PH reamenajare parcul Garii de Nord

▪ rectificare bugetară și golirea fondului de rezervă

▪ PNL voteaza cu PSD pentru trecerea bd Decebal la S3 
(www.facebook.com/USR.Bucuresti/posts/1950116825203067)

▪ vouchere pentru biciclete
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COMUNICARE ONLINE 
FACEBOOK.COM/USR.BUCUREȘTI

în AUGUST 2017

▪ -S1: montarea unei pasarele în zona Herăstrău

▪ conferință de presă: transferul ELCEN la PMB nu rezolvă problema 
termoficării

▪ alveole de parcare în față la PMB, depunere proiect USR pentru ca 
imobilul în care funcționează Primăria să devină obiectiv turistic

▪ PMB ratează licitația pentru tramvaie și autobuze, demite conducerea 
direcției când ia foc un tramvai

▪ rectificare bugetară: tăieri de la școli și consolidări, alocări la statui – o 
parte retrase de Gabriela Firea în urma reacțiilor din presă (pornite de 
la USR)

▪ proiectul introducerii PMB în circuitul turistic este aprobat, PH privind 
comisia de imagine urbana este respins

în SEPTEMBRIE 2017

▪ Roxana Wring, aleasa presedinte al Filialei Bucuresti

▪ Declarații privind Catedrala Mântuirii: http://www.rfi.ro/politica-
97678-roxana-wring-usr-catedrala-neamului-primarie

▪ prima variantă a normelor simplificate de achizitii pentru societăți

▪ Mirel Palada îl agresează pe Mihai Goțiu 
www.facebook.com/Adevarul/videos/10155031906851243/

▪ 2 milioane lei într-un weekend, pe evenimente 
www.facebook.com/USR.Bucuresti/posts/1975517265996356

▪ S3: blat între PSD și PNL, PMP (locuri în CA la societățile din S3)

▪ Gabriela Firea ia măsuri pentru furtuna care nu mai vine

▪ PUZ Lahovary, la vot pentru a 10-a oara, este aprobat
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COMUNICARE ONLINE 
FACEBOOK.COM/USR.BUCUREȘTI

în OCTOMBRIE 2017

▪ ”importul” de oameni de încredere din Voluntari la PMB

▪ bani pentru stimulente

▪ intenția Gabrielei Firea de a introduce o taxă auto suplimentară în 
București

▪ proiectul privind schimbarea denumirii Arenei Naționale

▪ recurs USR în procesul privind companiile municipale

▪ propunere pentru îmbunătățirea traficului în zona Prelungirea 
Ghencea

▪ rectificare: se iau bani de la dezvoltare se dau la statui

în NOIEMBRIE 2017

▪ trafic de coșmar în București: primul loc din lume la întârzieri cauzate 
de trafic

▪ proiect USR pentru transparentizarea lucrărilor la obiectivele majore 
de investiții

▪ Eveniment: ”București – dincolo de banner și mesh”

▪ concursuri pentru posturile de manager de spital din București

▪ PNL a validat ”primăria paralelă”

▪ Conferință de presă: Gabriela Firea își face imagine din bani publici
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COMUNICARE ONLINE 
FACEBOOK.COM/USR.BUCUREȘTI

în DECEMBRIE 2017

▪ Gabriela Firea vrea să blocheze protestele prin organizarea unui festival în Piața Victoriei – USR se opune

▪ USR critică decizia Gabrielei Firea de a convoca ședințe de îndată atunci când nu există urgența invocată de lege

▪ Analiză buget și situația RATB

▪ Premieră USR: prima ședință CGMB convocată de Opoziție în acest mandat

▪ PSD fuge de la ședința CGMB

▪ Ana Ciceală dată afară de la concursul de manager de la Sfânta Maria

▪ Proiect USR: dispecerat pentru persoanele fără adăpost

▪ Rectificare bugetară: se taie de la spitale și investiții și se dau la companiile municipale

▪ Tun de final de an: concert ARCUB

▪ Conferință de presă: USR sesizează Consiliul Concurenței în legătură cu situația companiilor municipale 

Raport de activitate USR București aprilie – decembrie 2017 27



EVENIMENTE
PATRIMONIU

Patrimoniul, între ocrotire și prăduire

Seminar - 11 iunie 2017, Palatul Universul (30 participanți)

Evenimentul a fost o dezbatere cu privire la patrimoniul bucureștean. Au 
prezentat Roxana Wring și Edmond Niculusca, președinte ARCEN, 
coordonatorul proiectului ‘inventarul zonelor construite protejate’. Dezbatere 
a fost structurată pe două direcții:  1) De ce este important patrimoniul 
arhitectural al Bucurestiului? Și  2) Ce ar trebui facut pentru conservarea si 
protejarea patrimoniului? Cum putem influenta politicile publice? 

Prezentările vorbitorilor sunt disponibile aici: http://usr-
bucuresti.ro/2017/06/13/patrimoniul-intre-ocrotire-si-praduire/

http://usr-bucuresti.ro/2017/06/13/patrimoniul-intre-ocrotire-si-praduire/


EVENIMENTE
”UN AN ÎN SISTEM”

Un an în sistem: ce am învățat într-un an în Opoziție

Eveniment aniversar - 25 iunie, Cinema PRO, 300 participanți

La împlinirea unui an de la alegerile locale, cei 54 de consilieri locali și generali 
au dat raportul cetățenilor care i-au trimis în consilii. Subiecte atinse în cadrul 
evenimentului: Ce au facut consilierii USR Bucuresti intr-un an de mandat (+ 
lansarea raportului scris); Cum functioneaza in teorie si in realitate Primaria 
Bucurestiului; Experientele personale ale liderilor USR din fiecare sector al 
Capitalei; Reprezentanti ai societatii civile au fost invitati sa ne spuna parerea 
lor sincera.

Eveniementul a fost transmis live: 
www.facebook.com/UsR.Bucuresti/videos/1936628863218530/ și 
www.facebook.com/UsR.Bucuresti/videos/1936627909885292/. Raportul la un 
an de mandat poate fi descărcat aici: http://usr-
bucuresti.ro/2017/07/04/raport-1-an/ / http://1an.usr-bucuresti.ro/

http://www.facebook.com/UsR.Bucuresti/videos/1936628863218530/
http://www.facebook.com/UsR.Bucuresti/videos/1936627909885292/
http://usr-bucuresti.ro/2017/07/04/raport-1-an/
http://1an.usr-bucuresti.ro/


EVENIMENTE
PUBLICITATE STRADALĂ

București – dincolo de banner și mesh

Dezbatere publicitate stradala - 9 noiembrie

A fost primul eveniment dintr-o serie de dezbateri pe care USR le va 
organiza împreună cu specialiști și cu reprezentanți ai publicului larg 
pentru a găsi soluții la problemele Capitalei. Evenimentul a abordat 
problema publicității stradale și cum afecteaza aceasta spațiul public. S-a 
discutat și despre efectele negative ale amânării publicării regulamentului 
de aplicare a legii și faptul că autoritățile locale au pierdut controlul asupra 
domeniului au transformat Capitala într-o junglă vizuală nesănătoasă, 
lipsită de impact turistic și nerentabilă pentru bugetul orașului.

Concluziile evenimentului: http://usr-bucuresti.ro/2017/11/13/usr-vrea-
interzicerea-mesh-urilor-si-a-prismelor-publicitare-in-bucuresti/

http://usr-bucuresti.ro/2017/11/13/usr-vrea-interzicerea-mesh-urilor-si-a-prismelor-publicitare-in-bucuresti/

