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Dragi cetățeni ai Sectorului 1, 

Numele meu este Dinu-Nicolae GHEORGHE, absolvent al Masteratului în Finanțe de la
Instituto Empresa și al Facultății de Management de la Warwick Business School, sunt
consilier în Consiliul Local al Sectorului 1, din partea Partidului Național Liberal Filiala
Sectorului 1 și președintele Comisiei de de studii, prognoze economico-sociale, buget,
impozite și taxe locale. 

Cu ocazia încheierii unui an de mandat (29.10.2020 – 28.10.2021), vin în fața dumneavoastră
și vă prezint principalele proiecte realizate.  În perioada supusă analizei, transparența,
respectarea legii, educația, sănătatea și solidaritatea socială, creșterea capacității,
responsabilizarea funcționarilor din administrația locală au fost fundamentale pentru mine.

Am căutat ca prin proiectele inițiate de mine sau susținute împreună cu consilierii din grupul
Partidului Național Liberal, să rezolv o parte din problemele locuitorilor sectorului 1. 
 
Am fost într-un contact permanent cu dumneavoastră pe teren,  cu ocazia audiențelor sau în
mediul online pentru că, cetățeanul trebuie să fie implicat în decizii, fiind un partener egal în
activitățile desfășurate de administrația publică locală. 

Am identificat foarte multe probleme la nivelul sectorului 1 și, împreună cu colegii mei
consilieri, depunem toate eforturi pentru rezolvarea lor. 

Este nevoie de o echipă puternică și responsabilă, formată din administrația publică și cetățeni
care să construiască o strategie pentru dezvoltarea comunității. Vă propun, în următoarele
pagini, o privire detaliată asupra modului în care am ales să contribui la creșterea bunăstării
colective a comunității Sectorului 1! 
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ACTIVITATE
ÎN CIFRE 

100 de ore  teren 
pentru identificare 

și remediere probleme

25 ședințe 
Consiliu Local

peste 100 
de corespondențe

peste 50 
de vizite la școli

 peste 70
 de ședințe ale CA și AGA

 peste 600  de ore în 
slujba Consiliului Local



Fonduri bugetare pentru funcționarea unităților de învățământ

Fonduri bugetare pentru funcționarea spitalelor 

Creșterea cuantumului burselor

Finanțarea integrală pentru construirea Centrului integrat pentru copii cu

Sindrom Down

Deschiderea curților unităților de învățământ pentru toți cetățenii, indiferent de

vârstă, în vederea desfășurării de activități sportive 

Spațiu nou pentru Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” 

Finanțare modernizării construcție existente și construire sală de sport la

Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I 

Fonduri pentru obiectivul de investiții - Parcare subterană din str. Stefan

Burileanu nr. 14-16 

Asigurare fonduri pentru achiziția de terenuri în vederea construirii unor zone de

recreere

Asigurare fonduri pentru construirea ansamblului educațional compus din

școală, grădiniță, căi de circulație, spații verzi, terenuri de sport, zone de joacă,

corpuri de iluminat, spațiu parcare, gard incintă Greenfield 

Transparentizarea deciziilor în Sectorul 1 

Extinderea modelului de educație danez de la creșe, la grădinițe pentru o

dezvoltare armonioasă a copiilor 

Grădiniță pentru toți, asigurând astfel module de limbă străină și dezvoltare

personală în curricula de învățământ 

Interzicerea posibilității de a fi amplasată o stație de sortare sau o groapă de

gunoi pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 

Amenajarea de locuri de parcare de reședință pentru persoane cu handicap 

PRINCIPALELE REALIZĂRI 
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nerespectarea legislației de către Primar;

lipsa proiectelor de investiții la nivelul sectorului;

întârzieri în plata burselor pentru copii;

situația unităților de învățământ și subfinanțarea acestora;

lipsa transparenței decizionale;

starea insalubră a domeniului public;

lipsa unei strategii de dezvoltare a Sectorului 1;

ilegalități în construcția bugetului și a rectificărilor bugetare;

asigurarea serviciului de salubritate în formă continuă pe fondul crizelor
gunoaielor generate de Primar;

insuficiența numărului de locuri de parcare de reședință și o nouă strategie
privind dezvoltarea numărului de locuri de parcare de reședință și creșterea
mobilității;

starea precară a străzilor din Sectorul 1;  

soluții pentru asigurarea căldurii în Cartierul Aviației.

ȘEDINȚE CONSILIUL LOCAL 
  

Cu ocazia participării la ședințele Consiliului Local al Sectorului 1, am intervenit
pentru rezolvarea următoarelor probleme: 
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încălcarea legislației în materie fiscală la nivelul Sectorului 1;

contracte încheiate;

planul de investiții pe următorii 4 ani;

proiecte de investiții;

curățarea domeniului public;

asigurarea serviciului de salubritate;

situația implementării proiectelor PNL;

estimarea veniturilor;

probleme pe fluxul procedural al eliberării autorizațiilor;

situația întârzierii plăților și motivul;

situația penalităților existente la nivelul Sectorului 1 și persoana care se face

vinovată de acestea;

starea parcurilor din sectorul 1;

situație centralizată a modului de verificare al serviciului de salubritate;

încheierea contractului cu REBU SA, fără ca aceasta să aibă licență de operare

în București;

digitalizarea Sectorului 1;

nerespectarea termenelor de răspuns către cetățeni de către structurile Aparatului

de specialitate și a structurilor subordonate. 

CORESPONDENȚE INTERINSTITUȚIONALE ȘI INTERPELĂRI 
  

 În perioada supusă analizei, am depus peste 100 de sesizări către următoarele
instituții: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Garda de Mediu; Curtea de
Conturi a României; Ministerul de Finanțe, Ministerul Afacerilor Interne; Agenția
Națională a Funcționarilor Publici; Primăria Generală a Municipiului București;
Instituția Prefectului Municipiului București; Direcția de Sănătate Publică;
Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice;
Aparatul de specialitate al Primarului și toate structurile subordonate, sesizări care
au vizat, în principal: 



Prezidarea și participarea la activități curente ale Comisiei de de studii,

prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale în vederea avizării

proiectelor; 

Vizite la unități de învățământ preuniversitar și preșcolar aflate în administrarea

Consiliului Local S1: Colegiul National I.L Caragiale, Liceul Jean Monnet,

Liceul Constantin Brâncoveanu, Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” ,

Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I, Școala Gimnazială Herăstrău, Colegiul

Național Aurel Vlaicu. În urma constatărilor stării de fapt și a discuțiilor purtate

cu conducerile, am formulat amendamente la rectificări bugetare și am solicitat

ADP S1 intervenția în amenajarea curților școlilor; 

Organizarea, la inițiativa Partidului Național Liberal a dezbaterii cu tema:

Identificarea de soluții pentru rezolvarea ”crizei gunoaielor” din Sectorul 1 al

Municipiului București; 

Participare la ședințele de Consiliu de Administrație la unitățile de învățământ în

care sunt membru, respectiv: Colegiul Național ”I.L Caragiale” ; Liceul ”Jean

Monnet”; Colegiul Tehnic Feroviar ”Mihai I”; Școala Gimnazială Herăstrău;

Colegiul Național ”Aurel Vlaicu”; 

Participarea la ședințele Adunării Generale a Acționarilor la  CET GRIVIȚA.

ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 
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AUDIENȚE ȘI ÎNTÂLNIRI CU CETĂȚENII 

Pentru că, cred cu tărie în faptul că, cetățeanul este un partener egal în activitățile
desfășurate de o autoritate publică locală, pentru identificarea problemelor și pentru
soluționarea acestora, în teren, m-am întâlnit cu peste 100 de locuitori iar în
audiență, am primit 8 persoane. 

Asigurarea căldurii în sezonul rece pentru locuitorii Cartierului Aviației, fiind o
problemă extrem de acută,  pentru identificarea unor soluții de rezolvare a
situației, am organizat la sediul Primăriei Sectorului 1, o audiență/dezbatere
deschisă la care a participat și directorul CET Grivița.

Întâlnirile și contactul permanent pe care le am cu Grupurile de Inițiativă Civice
din Sectorul 1 reprezintă, pentru mine, o activitate extrem de importantă pe care
doresc să o dezvolt în continuare. 
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Deschiderea de PIEȚE TRADIȚIONALE/VOLANTE și TÂRGURI în Sectorul 1

Reamenajarea   spațiilor   verzi   dintre   blocuri   și   redarea acestora locuitorilor

Regulament nou pentru parcările de reședință 

Construirea unui nou ansamblu de învățământ

PROIECTE VIITOARE

#DEZVOLTAMSECTORUL1


