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Laurentiu Dragusin consilier local USR 
 

Functii detinute: 

 - Presedinte al Consiliului Local  (doua mandate); 

 - Presedinte al Comisiei de administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, 

respectarea drepturilor si libertatile cetatenilor si patrimoniu; 

 - Membru in Consiliul de administratie al Colegiului National I. L. Caragiale  si al Scolii 

Gimnaziale Nr. 179; 

 - Membru in Adunarea Generala a Asociatilor la Societatea CET Grivita  SRL. 

 

Participare la : -sedintele Consiliului Local;  

  - sedintele Comisiei de administratie publica locala, juridica, apararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si patrimoniu (C.4); 

  - sedinte ale consiliilor de administratie la C.N. I.L.Caragiale si Sc. G. 179; 

                        - sedintele AGA si CA la CET Grivita; 

  - lucrarile Comisiei locale de ordine publica.  

 

Implicare in :  - restructurarea si indrumarea activitatii Politiei Locale; 

                        - situatia legalitatii constructiiilor din diferite cartiere;  

                        - situatia autoturismelor abandonate pe domeniul public;                         

  - solutionarea problemelor privind modul de alocare a burselor de merit;  

  - problematica locuintelor destinate tinerilor sub 35 de ani din str. Muntii Tatra;  

  - rezolvarea problemelor privind administrarea SC CET Grivita SRL potrivit 

mandatului din partea CL;                

   - situatia parcurilor/locurilor de joaca (din proximitatea blocurilor de locuinte) si 

incadrarea functionarii acestora in intervalul orar legal; 

  - asigurarea starii de functionalitate a carosabilului strazilor din competenta 

Primariei S.1;  

  - rezolvarea problemei furnizarii de caldura si apa calda menajera in cartierul 

Aviatiei; 

  - realizarea proiectelor de furnizare a energiei electrice/apei calde din surse 

regenerabile atat la unitatile de invatamant si ale administratiei publice locale dar si la blocurile 

de locuinte; 

  - situatia toaletarii vegetatiei de pe domeniul public; 

  - imbunatatirea situatiei de salubrizare si functionare a Pietei 16 Februarie. 

   

  

  

 In calitate de presedinte al CL am militat pentru mentinerea unui dialog constructiv si 

civilizat, intr-o atmosfera colegiala de respect reciproc, centrat pe problematica ordinii de zi. 

Acest lucru nu a fost decat partial posibil avand in vedere ca unii consilieri locali nu cunosc sau 

nu respecta regulile elementare de purtare a unui dialog civilizat (fara calomnii si invective, fara 

intreruperea vorbitorului etc). Am militat pentru eficienta si dialog cu cetatenii, am aprobat 

participarea unor cetateni la lucrarile in plen ale CL -a celor ale caror probleme nu puteau fi/nu 

au fost solutionate de catre executivul Primariei S1 sau a celor care au putut contribui, prin 

prezentarile lor, la clarificarea unor spete aflate in atentia CL.   

 In calitate de presedinte al Comisiei de administratie publica ... (C4) am urmarit  

respectarea prevederilor OG57 privind Codul Administrativ atat in privinta termenelor prevazute 



privind convocarea lucrarilor comisiei cat si a prezentei la lucrarile acesteia precum si la 

realizarea documentelor prevazute de Codul Adminsitrativ. Din pacate, colegi reprezentanti ai 

altor partide care aveau atributii pe linia redactarii acestor documente, sau erau obligati sa fie 

prezenti la lucrarile comisiei,  nu si-au indeplinit de multe ori mandatul. In aceste conditii, 

comisia a trebuit sa functioneze de multe ori cu 2+1 membri (din totalul de cinci). Am sesizat 

persoanele competente cu privire la unele derapaje in privinta legalitatii activitatii unor membri 

care au condus la adoptarea unei hotarari de Consiliu cu incalcarea prevederilor legale. Demersul 

meu s-a dovedit corect si a fost confirmat prin decizia Institutiei Prefectului urmand ca  hotararea 

in cauza sa fie anulata. 

 Ca reprezentant in Consiliile de administratie ale celor doua institutii de invatamant, am 

sustinut necesitatea notarii corecte - potrivit standardelor de calitate in invatamant. La nivelul 

sectorului s-a constatat ca exista o anomalie generata foarte probabil, de modul de atribuire a 

burselor de merit (numarul elevilor cu note cuprinse intre 9,50-10 este dublu fata de nr de elevi 

cu note cuprinse intre 9,00 si 9,49, respectiv de patru ori mai mare decat al celor cu note intre 

8,50-8,99). Nota minima de la care se confera burse de merit fiind in 2021-  8,50. De asemenea 

am sustinut respectarea normelor de conduita la nivelul corpului profesoral - comportamentele 

deviante sesizate de elevi si parinti fiind descurajate - prin unele masuri administrative la adresa 

celor in cauza.  

 Ca reprezentant al CL in AGA CET Grivita SRL m-am implicat activ pentru 

implementarea masurilor impuse prin mandat. Din pacate, erori de ordin material sau situatii 

incerte survenite la numirea membrilor Consiliului de Adminsitratie au intarziat numirea 

membrilor CA. Am intocmit proiecte de contract de mandat ale membrilor CA pe baza carora a 

fost intocmit in final contractul cu membrii numiti. Am analizat situatia economica si am sustinut 

ca pornirea sistemului de incalzire sa se faca in conditii de pierderi minime avand in vedere 

situatia economica dificila generata de neplata datoriilor de catre Energetica SA si a celor 

restante din partea fostului RADET precum si a instabilitatii si cresterii continue a preturilor 

gazelor naturale. Cu toate acestea, pierderile generate de societate au fost  destul de mari la finele 

anului 2021. Am publicat pe pagina FB a Radio Bucuresti -ca urmare a unei informari trunchiate 

si incomplete- o informare cu privire la situatia CET Grivita.  

 In Comisia locala de ordine publica am solicitat informarea factorilor de decizie din PS1 

cu privire la situatia infractionalitatii la nivelul sectorului, atat din partea reprezentantului Politiei 

Romane precum si din partea Politiei Locale S1. De asemenea, prin interpelari si sesizari 

adresate PLS1 am actionat pentru solutionarea cu celeritate a unor situatii legate de depozite 

necontrolate de deseuri, acte de comert stradal in zone improprii sau a altor probleme de 

competenta politiei locale din sector.  

 

 - Am fost membru activ in grupurile de FB din cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi, 

atat timp cat acestea au respectat principiul liberei exprimari si al echidistantei politice. 

 - Sunt in dialog cu asociatii de locatari din zona Calea Grivitei, Bdul I. Mihalache, Bdul 

Buc Noi si cetateni din cartierul Damaroia pentru solutionarea cat mai rapida a eventualelor 

probleme care tin de adminstratia locala a sectorului. 

  

 

  


