
UNIUNEA SALVATI ROMANIA 

ORGANIZATIA SECTOR 2 BUCURESTI 

e-mail: s2@usr.ro  

 

CATRE 

Primaria Sectorului 2, Municipiul Bucuresti 

In atentia d-nei Secretar Elena NITA 

 

Stimata doamna, 

 

Va transmitem in cele ce urmeaza observatiile si propunerile noastre asupra Proiectului de hotarare 

privind Strategia de dezvoltare locala integrate si durabila a Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025 

supus consultarii publice. 

Ca observatie generala remarcam perioada extrem de scurta (18-25 august 2017) in care un proiect de o 

asemenea anvergura, esential pentru modul in care va fi planificata dezvoltarea sectorului in urmatorii 

ani, este supus consultarii publice. O perioada atat de scurta indica lipsa unui interes real al autoritatii 

pentru aflarea opiniei cetatenilor in ceea ce priveste directiile strategice de dezvoltare propuse in 

proiect, desi acestia vor fi direct impactati fiind vorba despre arealul in care locuiesc si/sau isi desfasoara 

activitatea. 

De altfel, potrivit art.7, alin. (2) din Legea 52/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, “Anuntul 

referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. 

(1),  cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice […]” 

Pentru a permite respectarea principiilor consecrate de Legea 52/2003, precum cel al participarii active a 

cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, 

avand in vedere ca propunerea de fata urmeaza a influenta modul in care se vor realiza investiile in sector, 

consideram ca este imperios necesar ca perioada de consultare publica sa fie extinsa corespunzator, cu 

cel putin 15 zile, in asa fel incat sa respecte prevederile legale amintite mai sus. 

Cu referire la propunerea de Strategie, observam de exemplu o lipsa de corelare intre “Analiza Diagnostic” 

si “Conceptul de Dezvoltare Strategica”, in sensul ca abordarea strategica propusa nu pare sa adreseze 

aspectele problematice identificate in cadrul analizei (de exemplu, nu exista propuneri concrete in privinta 

reducerii abandonului scolar sau dezvoltarii infrastructurii medicale – medicina de familie – acolo unde 

aceasta lipseste). 

Un alt aspect problematic pe care l-am identificat in documentul de strategie este faptul ca unele directii 

de actiune au fost propuse fara a lua in considerare lipsa de competenta in materie a Primariei Sectorului 
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2 sau a Consiliului Local Sector 2 si a institutiilor subordonate acestuia. Ne referim aici, spre exemplu, la D 

3.3.1 Ameliorarea calitatii serviciilor de transport public de suprafata  sau la D 3.3.2 Extinderea  retelei de 

transport public subteran (metrou), aspecte pentru care este responsabila Primaria Capitalei. Ne 

asteptam ca intr-o strategie de dezvoltare durabila a unui sector sa fie incluse potentiale masuri pe care 

administratia de sector le poate efectiv implementa in mod independent. 

Remarcam, de asemenea, inexistenta unei prioritizari a proiectelor atat de necesare dezvoltarii durabile 

la nivelul Sectorului 2. Proiecte care sunt vitale pentru dezvoltarea sectorului, precum dezvoltarea 

parcajelor, constructia de crese sau sisteme de canalizare si apa, au aceeasi prioritate in viziunea strategica 

propusa precum evenimentele de networking si schimb de bune practici intre functionarii administratiei 

locale si cei ai altor administratii din tara. Este deci esential ca propunerea de strategie sa recomande  

prioritizarea clara de alocare a fondurilor disponibile, in functie de urgentele inregistrate la nivelul 

sectorului, mai ales in ceea ce priveste infrastructura. De asemenea, documentul de strategie ar trebui sa 

indice fara echivoc ce fel de proiecte sunt propuse pentru solutionarea fiecarei probleme identificate. 

Tot cu referire la directiile de actiune, atragem atentie ca, in ceea ce priveste proiectele care au in vedere 

construirea/amenajarea locurilor de parcare, acestea nu au in vedere nevoia reala inregistrata la nivelul 

sectorului. Acoperirea acesteia ar determina eliberarea unei benzi de pe arterele din sector, precum si a 

trotuarelor blocate in prezent cu autoturisme stationate sau parcate, tocmai pentru ca cetatenii 

proprietari acestor vehicule nu dispun de alternative. Avand in vedere ca viziunea strategica vizeaza o 

perioada indelungata (pana in 2025) consideram ca este necesara regandirea solutiilor pentru parcaje, 

mai ales ca aceasta este una dintre problemele critice ale sectorului, indicate de catre cetateni in timpul 

procesului de consultare in scopul elaborarii prezentului proiect de strategie. 

O alta problema ignorata de catre proiectul de strategie este aceea a parcarilor de transfer. Lipsesc 

proiectele care sa permita in viitor cetatenilor din localitatile din vecinatatea Bucurestiului sa lase 

autovehiculele la intrarea in sector, in siguranta si sa-si continue calatoria, utilizand transportul in comun. 

S-ar putea atenua in acest mod atat problemele de trafic dar si gradul de poluare la nivelul sectorului 

Nu in ultimul rand precizam ca avand in vedere impactul pe care strategia propusa ar trebui sa-l aibe 

asupra dezvoltarii sectorului, USR Sector 2 considera ca se impune organizarea unei dezbateri publice, 

in sensul definit de legislatia in vigoare si va solicita pe aceasta cale organizarea cat mai curand posibil 

a acesteia. 

 

PRESEDINTE 

Marian Bumbar 

 

 

 

 


