
MUNTC|FIUL BUCURE$TI

CON$ILIUL LOCAL AI- $EETORULUI 1

Consllier: CRISTIAN LAURENTIU BULFON

din partea "Partidului Unlunea $alvati Romdnia"

RAPORT NE ACTIV]TATE FE ANUL 2OTC

Ferioada lunie - decembrle

Pe data de 24 iunie 2016 a avut loc sedin{a de constituire a Consiliului Local al

Sectorului 1 si al cdrui membru sunt din partea partidului "Uniunea Salvati RomAnia".

De la aceastd datd si pdnd la 31 decembrie 2016 am participat la gapte sedin{e ordinare,

trei extraordinare si una de indatd, prezenta mea fiind conformd cu prevederile Legii nr 215

din 2001- Legea administratiei publice locale.

1. lnifiative legislative (proiecte de hotirdri gi amendamente propuse)

Iniliator al HCL 16112016 privind utilizarea bazelor sportive ale unitdlilor de

invdtdmAnt preuniversitar administrate de cdtre Consiliul Local al Sectorului 1 al

Municipiului Bucuresti:

Curtea seolilor

lnitiator al HCL 15712016 privind regenerarea arborilor din aliniamentele stradale,

intersecliile gi sensurile giratorii aflate in administrarea Administraliei Domeniului Public

Sectorl:

Plantane arbari

lar pentru eficientizarea acestui proiect, am propus si inserarea pe site-ul Primdriei

Sector 1 a unui formular pe care cetdlenii il pot folosi pentru a semnala locurile din sector

unde este necesard plantarea copacilor:

Forrnular eopaci PS1



De asemenea, sunt initiator al unei proiect de hotdrdre privind transformarea unuia

dintre cinematografele pe care RADEF trebuie sd le predea 51 in Centru Socio-Cultural

pentru locuitorii sectorului nostru.Proiectul propune transformarea fostului cinematograf

,,Grivita" intr-un Centru Socio-Cultural pentru Sectorul 1. Dar pentru cd pAnd la aceasti
datd, RADEF nu a predat cdtre Primdria Sectorului 1 cinematografele prevdzute de lege,

acest proiect incd nu a fost inaintat aprobdrii consiliului Local.

G:"ivita

in sedin{ele de Consiliu am avut interpeldri si ludri de pozilie pentru semnalarea unor

probieme importante pentru comunitatea Sectorului 1: dificultatile de trafic auto gi pietonal

in zona pasajului rutier "Podul Constanta"; realizarea unui traseu pietonal si velo sigur, in

zona podului CFR din parcul Herdstrdu, asfaltarea strdzii Eugen Brote care este

tergiversatd de aproape gase ani, construirea de retele edilitare gi asfaltare pe strdzile din

cartierele "Chitila Triaj" 9i "Henri Coandd", revenirea unui teren la scoala nr.12 necesar

ioh3truirii unui corp nou de clddire, poluarea masivd - atAt in sol cat si in aer - produsd de

gropile de gunoi din zona Chiajna - Rudeni, etc.

' "..'... , : 
'

2. Activitatea in cadrul comisiilor de specialitate:
--membru al urmdtcai"elor Comisii:

- comisia de comert, prestdri servicii cdtre popuralie gi promovarea

domeniul comerl gi privatizare;

- comisia de culturd, ?nvdtdmant, sport, mass-media qi curte - domeniul

gi sport;

- Comisia de ordine publicd.

3. Participarea la intAlnirile cu cetdlenii gi acordarea audienlelor:

Am avut intdlniri cu cetdtenii sectorului 1, atdt la audienlele de la biroul din cadrui

Primdriei Sectorului 1, cdt si in locurile din sector unde au fost semnalate probleme de cdtre

cetdlenii care mi-au solicitat sprijinul pentru rezolvarea acestora.

4. Activitatea in cadrul unor institulii/societifi/comisii in calitate de reprezentant al
Consiliului Local al Sectorului 1:

Prin HCL nr. 10012016 sunt reprezentant in Consiliile de Administralie ale:

- Colegiul National "lon Neculce"

- Liceul "Nicolae lorga";

- Clubul Copiilor "Ciresarii"

initiativei private -

cultura, Lnvatamant



9i in Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii instituliilor de invdfdmAnt preuniversitar

la -Liceul "Nicolae lorga";

5. Activitatea de reprezentare in cadrul unor acliuni desfigurate privind asocierea
sau cooperarea cu alte autoritdti publice, cu organizatii neguvernamentale, cu
persoane juridice romdne sau striine (in tari/in afara fdrii):
- Nu a fost cazul.

6. Activititi de aducere la cunogtinla cetilenilor a faptelor gi actelor administrative
care intereseazd cetitenii sectorului :

Comunic toate activitdtile desfdsurate gi le aduc la cunostiinla locuitorilor Sectorului

1, prin publicarea lor, atAt pe propria pagina de Facebook, pe cea a Uniunii Salvati

Romdnia cdt si prin comunicare directd in cazul in care este vorba de rezolvarea unei

probleme punctuale semnalate de cetdteni.

7. Perfeclionarea pregitirii in domeniul administraliei
formare 9i perfeclionare etc.):

- Anuntarea cursurilor de perfectionare pentru consilieri

decembrie 2016, suprapunAndu-se peste campania pentru

fScut imposibild participarea la aceste cursuri.

8. Activitatea desfigurati ca pregedinte de gedinli:
- Nu este cazul.

publice (cursuri de pregdtire,

a fost fdcutd pentru perioada

alegerile parlamentare, fapt ce a

9. Participarea in cadrul unor comisii speciale de analizd gi verificare:
- HCL 11412016 - comisia insdrcinatd cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind
abandonate sau fiind fdra stdpdn, aprobatd prin art.2 al Hotirarii Consiliului Local al

Sectorului 1 431129.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de

valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fdra stapdn, ridicate Tn baza
HotarArii Consiliului Local al Sectorului 1 nr,416t2008. prin intermediul acestei comisii s-au
vAndut la REMAT autoturismele abandonate sau fdrd stdpAn si ridicate de pe domeniul
public.

- HCL 10212016 - Comisia locald de ordine publicd Sector 1: in sedinlele acestei comisii am

semnalat problemele existente in domeniul disciplinei ?n construclii, circulatiei auto,
ocuparea domeniului public cu auto abandonate si am cerut rezolvarea lor de cdtre



compartimentele specializate ale Politiei Locale. De altfel, aceste deficiente le-am adus si !a

cunostinta Consiliului Local in cadrul sedintelor lunare.

HCL 95/2016 - Comisia pentru vdnzarea spaliilor comerciale sau de prestdri servicii -
constituitd in decembrie 2016 nu a vdndut niciun spa{iu comercial.

10. Alte activititi:
imi dedic o mare parte din timp activitdlii de consilier local care implicd, pe lAnga

elaborarea sau analizarea proiectelor supuse votului 9i un contact permanent si direct cu

cetalenii si problemele semnalate de ei.

Sunt in contact permanent cu autoritatile locale sau centrale pentru a semnala sau urmdri

modul in care problemele ce li se aduc la cunostinld de cdtre cetdleni sunt rezolvate.

Mai mult decdt atdt, de cdte ori am vdzut, sau mi s-a semnalat o problemd, am mers pe

teren, am fotografiat sau filmat, am sunat autoritdlile responsabile, am fdcut petilii si

sesudri, am mers in audienle.

' _ln aproape 1 an de activitate in Consiliul Local, am formulat gi trimis peste 60 petilii

cdtre diverse compartimente din subordinea PS1 sau PMB, ori institufii: ADP, politia Locald,':,
AUIPUSP, DGASPC, Administratia strdziror, Luxten, Apa Nova, Romprest

"Victoriile" ob{inute nu sunt spectaculoase, dar fiind rezolvarea unor probleme ale

comunitdlii si fdcAnd parte din viata noastrd, incet-incet contribuie la instaurarea acelei
normalitdti a societd{ii pe care to{i ne-o dorim.

Astfel, pot spune cd am oblinut inceperea proiectului de imbundtatire a iluminatului
public pe strada Herman Oberth, igienizarea zonei fostului terminal de containere "16

Februarie", igienizarea unui teren de pe strada Carpati ce devenise groapi de gunoi,

igienizarea unei fdsii de teren dintre Catedrala "sfdntul losif" si "Cathedralplaza,,, montarea
unei balustrade pentru securizarea refugiului de tramvai de la Piata Domenii care este
folosit de foarte mul{i elevi de la liceul "lorga", igienizarea in toamna trecutd a cdtorva
parcuri si locuri de joacd din zonele Amzei, Pajurei, Chibrit, Mihalache, Gard, gropi irr

carosabil, semnalizare rutierd, copaci incastrati ?n beton, etc.

Fac parte din echipa care a propus inventarierea tuturor locurilor de
administrate de ADP 51 si transpunerea lor in format GIS pentru a avea o evidenld
permanenfe. in plus, cu ajutorul vostru, am iniliat intocmirea unei liste cu locuri si
pe care ADP ar putea sd le foloseascd pentru crearea de noi locuri de parcare.

parcare

clard in

terenuri



In plus, sunt co-autor al petifiei pentru consolidarea pasajului de la podul Constan{a:

fsl$resad csil$tffia
si al unor articole pe FB despre acest subiect:

@
pq:d Ccnstanta FE 1

iar aceste materiale au iniliat o serie de emisiuni si articole ce au fost difuzate de mai multe

televiziuni si ziare online.

Data,

t?. ob.?.t1.
Semnitura,


