
MMUUNNIICCIIPPIIUULL  BBUUCCUURREEŞŞTTII                      

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  AALL  SSEECCTTOORRUULLUUII  11              

  

CCoonnssiilliieerr::  CRISTIAN LAURENȚIU BULFON  

                          

      

  

  

RRAAPPOORRTT  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  PPEE  AANNUULL  22001166  

PPeerriiooaaddaa  iiuunniiee  --  ddeecceemmbbrriiee 

 

 

 

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

Sectorului 1 și al cărui membru sunt din partea partidului ”Uniunea Salvați România”. 

De la această dată și până la 31 decembrie 2016 am participat la șapte ședințe ordinare, 

trei extraordinare și una de îndată, prezența mea fiind conformă cu prevederile Legii nr 215 

din 2001- Legea administrației publice locale. 

 

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

 Inițiator al HCL 161/2016  privind utilizarea bazelor sportive ale unităților de 

învățământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Sectorului 1 al 

Municipiului  București: 

http://www.primariasector1.ro/download/hotarari-consiliu-2016/hot.161.2016.docx 

 

Inițiator al HCL 157/2016 privind regenerarea arborilor din aliniamentele stradale, 

intersecţiile şi sensurile giratorii aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public 

Sector1: 

http://www.primariasector1.ro/download/hotarari-consiliu-2016/hot.157.2016.doc 

  

Iar pentru eficientizarea acestui proiect, am propus și inserarea pe site-ul Primăriei Sector 1 

a unui formular pe care cetățenii îl pot folosi pentru a semnala locurile din sector unde este 

necesară plantarea copacilor: 

http://primariasector1.ro/html/copaci.php 

 

http://www.primariasector1.ro/download/hotarari-consiliu-2016/hot.161.2016.docx
http://www.primariasector1.ro/download/hotarari-consiliu-2016/hot.157.2016.doc
http://primariasector1.ro/html/copaci.php


 

 De asemenea, sunt inițiator al unei proiect de hotărâre privind transformarea unuia 

dintre cinematografele pe care RADEF trebuie să le predea S1 în Centru Socio-Cultural 

pentru locuitorii sectorului nostru.Proiectul propune transformarea fostului cinematograf 

„Grivița” într-un Centru Socio-Cultural pentru Sectorul 1. Dar pentru că până la această 

dată, RADEF nu a predat către Primăria Sectorului 1 cinematografele prevăzute de lege, 

acest proiect încă nu a fost înaintat aprobării Consiliului Local. 

https://www.facebook.com/Bulfon.Cristian/posts/1157810840984358 

 

 În ședințele de Consiliu am avut interpelări și luări de poziție pentru semnalarea unor 

probleme importante pentru comunitatea Sectorului 1: dificultățile de trafic auto și pietonal 

în zona pasajului rutier ”Podul Constanța”; realizarea unui traseu pietonal și velo sigur, în 

zona podului CFR din parcul Herăstrău, asfaltarea străzii Eugen Brote care este 

tergiversată de aproape șase ani, construirea de rețele edilitare și asfaltare pe străzile din 

cartierele ”Chitila Triaj” și ”Henri Coandă”, revenirea unui teren la școala nr.12 necesar 

construirii unui corp nou de clădire, poluarea masivă - atât în sol cât și în aer - produsă de 

gropile de gunoi din zona Chiajna – Rudeni, etc. 

 

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate:  

- membru al următoarelor Comisii: 

- Comisia de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea iniţiativei  private - 

domeniul comerţ şi privatizare; 

- Comisia de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte - domeniul cultură, învăţământ 

şi sport; 

- Comisia de ordine publică. 

 

3. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor: 

 Am avut întâlniri cu cetăţenii sectorului 1, atât la audiențele de la biroul din cadrul 

Primăriei Sectorului 1, cât și în locurile din sector unde au fost semnalate probleme de către 

cetăţenii care mi-au solicitat sprijinul pentru rezolvarea acestora. 

 

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

Consiliului Local al Sectorului 1: 

Prin HCL nr. 100/2016 sunt reprezentant în Consiliile de Administraţie ale: 

- Colegiul Naţional ”Ion Neculce” 

- Liceul ”Nicolae Iorga”; 

https://www.facebook.com/Bulfon.Cristian/posts/1157810840984358


- Clubul Copiilor ”Cireșarii” 

şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar 

la -Liceul ”Nicolae Iorga”; 

 

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):  

- Nu a fost cazul. 

 

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

care interesează cetăţenii sectorului: 

 Comunic toate activitățile desfășurate și le aduc la cunoștiința locuitorilor Sectorului 

1, prin publicarea lor, atât pe propria pagină de Facebook, pe cea a Uniunii Salvați 

România cât și prin comunicare directă în cazul în care este vorba de rezolvarea unei 

probleme punctuale semnalate de cetățeni. 

 

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

formare şi perfecţionare etc.):  

- Anunțarea cursurilor de perfecționare pentru consilieri a fost făcută pentru perioada 

decembrie 2016, suprapunându-se peste campania pentru alegerile parlamentare, fapt ce a 

făcut imposibilă la aceste cursuri. 

Participarea 

 

8. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă: 

- Nu este cazul.  

 

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

- HCL 114/2016 - comisia  însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind 

abandonate sau fiind fără stăpân, aprobată prin art.2 al  Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 431/29.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.416/2008: prin intermediul acestei comisii s-au 

vândut la REMAT autoturismele abandonate sau fără stăpân și ridicate de pe domeniul 

public. 



 

- HCL 102/2016 - Comisia locală de ordine publică Sector 1: în ședințele acestei comisii am 

semnalat problemele existente în domeniul disciplinei în construcții, circulației auto, 

ocuparea domeniului public cu auto abandonate și am cerut rezolvarea lor de către 

compartimentele specializate ale Poliției Locale. De altfel, aceste deficiențe le-am adus și la 

cunoștința Consiliului Local în cadrul ședintelor lunare. 

 

HCL 95/2016 - Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii – 

constituită în decembrie 2016 nu a vândut niciun spațiu comercial. 

 

10. Alte activităţi: 

 Îmi dedic o mare parte din timp activităţii de consilier local care implică, pe lângă 

elaborarea sau analizarea proiectelor supuse votului şi un contact permanent și direct cu 

cetățenii și problemele semnalate de ei. 

Sunt în contact permanent cu autoritățile locale sau centrale pentru a semnala sau urmări 

modul în care problemele ce li se aduc la cunoștință de către cetățeni sunt rezolvate. 

Mai mult decăt atât, de câte ori am văzut, sau mi s-a semnalat o problemă, am mers pe 

teren, am fotografiat sau filmat, am sunat autoritățile responsabile, am făcut petiții și 

sesizări, am mers în audiențe. 

 În aproape 1 an de activitate în Consiliul Local, am formulat și trimis peste 60 petiții 

către diverse compartimente din subordinea PS1 sau PMB, ori instituții: ADP, Poliția Locală, 

AUIPUSP, DGASPC, Administrația Străzilor, Luxten, Apa Nova, Romprest. 

 

 ”Victoriile” obținute nu sunt spectaculoase, dar fiind rezolvarea unor probleme ale 

comunității și făcând parte din viața noastră, încet-încet contribuie la instaurarea acelei 

normalități a societății pe care toți ne-o dorim. 

 Astfel, pot spune că am obținut începerea proiectului de îmbunătățire a iluminatului 

public pe strada Herman Oberth, igienizarea zonei fostului terminal de containere ”16 

Februarie”, igienizarea unui teren de pe strada Carpați ce devenise groapă de gunoi, 

igienizarea unei fâșii de teren dintre Catedrala ”Sfântul Iosif” și ”Cathedral Plaza”, montarea 

unei balustrade pentru securizarea refugiului de tramvai de la Piața Domenii care este 

folosit de foarte mulți elevi de la liceul ”Iorga”, igienizarea în toamna trecută a câtorva 

parcuri și locuri de joacă din zonele Amzei, Pajurei, Chibrit, Mihalache, Gară, gropi în 

carosabil, semnalizare rutieră, copaci încastrați în beton, etc. 

 



 Fac parte din echipa care a propus inventarierea tuturor locurilor de parcare 

administrate de ADP S1 și transpunerea lor în format GIS pentru a avea o evidență clară în 

permanență. În plus, cu ajutorul vostru, am inițiat întocmirea unei liste cu locuri și terenuri 

pe care ADP ar putea să le folosească pentru crearea de noi locuri de parcare. 

 

În plus, sunt co-autor al petiției pentru consolidarea pasajului de la podul Constanța: 

https://www.petitieonline.com/cerem_reabilitarea_urgenta_si_extinderea_podului_constanta 

 

și al unor articole pe FB despre acest subiect: 

https://www.facebook.com/Bulfon.Cristian/posts/1033674330064677 

 

https://www.facebook.com/Bulfon.Cristian/posts/1217108181721290 

iar aceste materiale au inițiat o serie de emisiuni și articole ce au fost difuzate de mai multe 

televiziuni și ziare online. 

 

 

 

 

 

 Data: 12.06.2017      Semnătura, 

                             
 

https://www.petitieonline.com/cerem_reabilitarea_urgenta_si_extinderea_podului_constanta
https://www.facebook.com/Bulfon.Cristian/posts/1033674330064677
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