Data: 31.03.2022
Către: Odorog George Costin
Președinte, Administrare Active Sector 3
Smada Roxana-Beatrice
Director General, Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Bratu Adrian
Director General, Direcția Generală de Politie Locala Sector 3

Consilierii locali Alexandru Sava si Eugen Matei au participat in cursul zilei de joi 31.03.2022
la o acțiune la hala din Splaiul Unirii nr. 15, proprietate a Administrare Active Sector 3, hala
unde sunt depozitate cantități considerabile de deșeuri.
Am aflat din mediul online că accesul reprezentanților Politiei Naționale si ai Gărzii de Mediu
a fost interzis in interiorul halei de către un angajat al Politiei Locale sector 3.
In condițiile in care:
a. există indicii că in această hală se desfășoară activități ilegale,
b. reprezentantul Politiei Locale Sector 3 a restricționat accesul organelor de control,
c. hala este proprietate a Administrare Active Sector 3 unde sectorul 3 este autoritate
publica tutelară,
d. hala este utilizată de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, subordonată
Consiliului Local al Sector,
grupul de consilieri locali USR, vă solicită o întâlnire de urgentă cu membrii Consiliului Local
in data de 1 Aprilie 2022 ora 15:00 Webex in care să prezentați si să oferiți detalii:
a. cine a dispus depozitarea de deșeuri in hala, pentru ce motiv, de unde provin si care este
destinația acestora,
b. toate documentele pe baza cărora această hală si terenul adiacent sunt in prezent
utilizate (dnul Odorog)
c. ordinele pe baza cărora acționează politia locală la acest obiectiv (dnul Bratu),
d. de ce aceasta hală a fost menționată in HCL privind obiectivele la care Politia Locală
asigură paza ca fiind a Primăriei Sector 3 (dnul Bratu),
e. toate documentele pe baza DGS desfășoară activitatea in hală si terenul adiacent (dna
Smada),
f. descrierea activității, fluxului de lucru, echipamente, personal, active fixe si circulante
din incinta halei si teren adiacent (dna Smada si dnul Odorog),

g. motivul pentru care s-a restricționat accesul organelor de control in data de 31.03.2022
(dnul Bratu),
h. motivul pentru care nu s-a permis accesul consilierilor locali in data de 31.03.2022
(dnul Bratu),
i. interacțiunea cu autoritățile (dnul Odorog, dna Smada, dnul Bratu) si acțiunile
următoare.
Având in vedere gravitatea situației, care sugerează infracțiuni de mediu si economice, vă
solicităm să ne prezentați documentele si informațiile complete, corecte si cu celeritate.
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