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Protejăm Bucureștiul prin vot

• Prin votul USR, Gabriela Firea a fost împiedicată să 

dea active de peste 250 milioane de euro (valoare de 

inventar) către companiile municipale conduse de 

anonimi și amatori. 

• USR a atras atenția, a criticat și a reușit să împiedice 

PUZ-uri scandaloase împinse în față de clientela PSD.

• Am reușit să dejucăm planurile celor care – cu largul 

sprijin al majorității PSD – ALDE, au încercat să pună 

mâna pe terenuri și imobile din patrimoniul Capitalei.
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Protejăm Bucureștiul prin transparență

• I-am informat pe bucureșteni cum primăria condusă de 

Gabriela Firea aruncă zeci de milioane de euro pe 

statui și spectacole inutile. 

• Am atras atenția la fiecare rectificare bugetară prin 

care s-au tăiat bani de la investiții și au fost direcționați 

către cheltuieli nejustificate.

• Am adresat peste 100 de solicitări de informații de 

interes public și peste 500 de întrebări și interpelări în 

prima jumătate de mandat. 

• Am semnalat cazuri flagrante de oameni numiți politic 

în funcții de decizie care nu au pregătirea profesională 

și probitatea morală de a ocupa posturile respective. 
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Protejăm Bucureștiul descurajând abuzurile

• Nu vom ști niciodată câte abuzuri au fost descurajate 

sau dejucate din cauza temerii celor care conduc 

orașul că USR ar putea lua atitudine. 

• USR București a deschis 20 de procese și a făcut 

două plângeri penale pentru a se asigura că legea 

este respectată de toată lumea. 
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• Cifre
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Construim viitorul prin vot, proiecte și amendamente

• USR București a propus 27 de proiecte de hotărâre, 

din care 6 au fost deja adoptate. Restul fie nu au fost 

puse pe ordinea de zi, fie au fost respinse de 

majoritatea PSD – ALDE. Am depus, de asemenea, 

amendamente la proiectele de hotărâre din ședințele 

CGMB, iar unele au fost adoptate. 

• De fiecare dată când au fost propuse proiecte bune 

pentru bucureșteni, USR a votat ”pentru”, indiferent de 

partidul care le-a propus. 

• Printre proiectele propuse de USR și aprobate se 

numără: înființarea unei comisii de prioritizare a 

consolidărilor, Planul de măsuri pentru persoanele fără 

adăpost, acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” 

domnului Mihai Șora, deschiderea clădirii Primăriei 

pentru turiști, programul de sterilizare gratuită a 

animalelor fără pedigree, cu stăpân.
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Construim comunitățile prin dialog

• Reprezentanții USR au participat la sute de întâlniri și 

acțiuni alături de membri ai grupurilor civice, alături de 

bucureșteni simpli sau de reprezentanți ai 

organizațiilor ne-guvernamentale. 

• Am sprijinit inițiativele venite din zona civică, ne0am 

consultat și am luat poziție pentru a proteja interesele 

comunităților din București. 

• Construim de asemenea ajutând publicul să cunoască 

și să înțeleagă modul în care funcționează 

administrația publică. 
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Construim soluții prin dezbateri 

• USR București este singurul partid care derulează un 

program coerent de identificare a soluțiilor la 

problemele orașului. Dezbaterile USR București 

formează cadrul în care consilierii municipali, 

parlamentarii, experții, reprezentanții organismelor ne-

guvernamentale, ai mediului academic, ai grupurilor de 

inițiativă și chiar bucureștenii simpli participă la 

identificarea celor mai viabile soluții.

• Până acum, au fost organizate 4 evenimente în cadrul 

Dezbaterilor USR, pe teme extrem de importante 

pentru Capitală: publicitatea stradală, reabilitarea 

clădirilor cu risc seismic, mobilitate urbană și 

urbansim. 
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