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Stimați locuitori ai Sectorului 1, mă numesc Chirvasă Daniel și sunt onorat să pot
reprezenta interesele cetătenilor din sectorul 1 in Consiliul Local. 
         Prin adoptarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 280/23.11.2020 prin care se aprobă
stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale
Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor
fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de
consilieri sau consilieri independenți și componența nominală a acestora am fost validat
membru în Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu. În cadrul comisiei de
specialitate am analizat toate inițiativele, proiectele de hotărâri de consiliu local, mi-am
adus aportul responsabil și echivoc. De asemenea am susținut inițiativele legislative
sustenabile și amendat pe cele ce necesitau îmbunătățiri.
         În cadrul comunității noastre locale, m-am ocupat în mod special de zona Chitila -
Giulești, zona pe care o cunosc foarte bine fiind și zona în care am copilărit.
         Sunt în permanență la dispoziția vecinilor mei de cartier și a tuturor celor care îmi
solicită sprijinul sau îndrumarea, în limitele atribuțiilor funcției de consilier local. Alături
de colegii mei din Partidul Social Democreat am preluat doleanțele, sesizările, problemele
cu care se confruntă zi de zicetățenii sectorului 1 și le-am transpus în proiecte de
hotărâri.

CUVÂNT ÎNAINTE
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PROIECTE DE HOTĂRÂRE
INIȚIATE

Pe parcusul anului 2021 am inițiat mai multe proiecte de hotărâri
de Consiliul Local alături de colegii mei social - democrați. M-am
implicat în toate inițiativele, proiectele de hotărâri din domeniul
infrastructurii și protejării mediului înconjurător. Am susținut și
susțin în continuare construirea unui spital 1A în sectorul nostru. 
         Prin natura profesiei mele – inginer ecolog - mi-am adus
aportul pe probleme ce țin de protejarea mediului înconjurător și
dezvoltare sustenabilă. Am adesat mai multe interpelări primarului
Sectorului 1 pe problemele pe care mi le-ați sesizat: curățenie,
unități de învățământ, spitale, întreținerea spațiilor verzi. 
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AMENDAMENTE

În activitatea unui consilier local pot apărea oricând foarte multe lucruri si situații de
rezolvat pentru cetățenii pe care îi reprezintă. De aceea, de foarte multe ori suntem
nevoiți să venim cu foarte multe amendamente la aceste proiecte. Alături de colegii mei
am depus o serie de amendamente la bugetul general centralizat al Sectorului 1 pentru
anul 2021. Printre acestea amintesc – amendamentul pentru finanțarea unităților
spitalicești de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, pentru cheltuieli de
funcționare și pentru investiții, amendamentele pentru unitățile de învățământ, prin
majorarea sumelor pe secțiunea de dezvoltare, amendamentul pentru cheltuieli de
capital Cet Grivița – singurul CET din Sectorul 1, care produce aproximativ 5% din
necesarul de energie termică din București. 
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         În anul 2021 am adresat peste 20 de întrebări și interpelări
Primarului Sectorului 1, referitoare la situația gunoaielor, a neasfaltării
străzilor, dar și cu privire la situația finanțării spitalelor din Sectorul 1.

ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI
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         Împreună cu colegii mei consilieri locali ai Partidul Social
Democrat Sector 1, am inițiat o serie de întâlniri periodice cu locuitorii
din Sectorul 1. 
         Astfel, în fiecare săptămână acordăm audiențe cetățenilor, la
sediul nostru, pe teren, în diferite cartiere din sector pentru a vorbi cu
oamenii și a vedea pe teren situația exactă. Am avut întâlniri cu
cetăţenii sectorului 1, atât pe stradă, la biroul de audințe, telefonic, cât
și online. Personal, am participat în decursul anului 2021, la peste 45
de audiențe cetățenești, am preluat problemele sesizate și le-am
înaintat și rezolvat în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1. 

AUDIENȚE
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Sunt membru în următoarele Consililii de Administrație a
unităților de învățământ din Sectorul 1 
·Școala Gimnazială nr. 162
·Școala Gimnazială ”Alexandru Costescu”
·Școala Gimnazială nr. 183
·Colegiul Național ”Aurel Vlaicu”
·Colegiul Tehnic Feroviar ”Mihai I”

Pe parcursul anului 2020 - 2021 am participat activ la toate Ședințele de
Consiliu ordinare, extraordinare și de îndată, reprezentând de fiecare dată
interesele cetățenilor. Am susținut toate proiectele bune și în interesul
comunității locale și am votat pentru oportunitatea lor. 
            Am încercat întotdeauna să mă documentez și să mă informez în
legătură cu domeniul comisiilor de specialitate în care activez și să corelez
activitatea mea cu toate prevederile legale, astfel încat să pot furniza
informațiile corecte pentru oportunitatea proiectelor.

ACTIVITATEA ÎN CADRUL UNOR
INSTITUŢII/SOCIETĂŢI/COMISII ÎN CALITATE DE
REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL
SECTORULUI 1: 
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