
În ședința de consiliu local sector 1, din data de 30.06.2017, a fost aprobat 
proiectul elaborat de echipa de consilieri USR sector 1, care prevede 
reamenajarea Parcului Gării de Nord.

USR Sector 1 iși dorește să abordeze transparent reamenajarea Parcului 
Gării de Nord, așa cum ar trebui sa faca o administrație orientată către 
cetațeni. De aceea invităm locuitorii din zonă si cetațenii din Sector pentru 
a discuta despre cum ar trebui sa fie facută reamenajarea.

Gării de Nord

la o discuție despre 
proiectul de reamenajare, 
miercuri 26.07.2017 
ora 18:30

Haide iț  să decidem împreună 
cum îl redăm comunită iț i.

în incinta parcului.

Vă invităm

Reamenajarea
Parcului

Printr-un proiect USR, Parcul Gării de 
Nord s-a întors în Sectorul 1. 



Situația parcului a intrat în atența USR Sector 1 încă de la înființarea 
filialei, în noiembrie 2015. Demersurile pentru clarificarea situației parcului au 
inceput după constituirea Consiliului Local al Sectorului 1, unde echipa USR 
are 8 consilieri din totalul de 27. 

Timp de 8 luni USR sectorul 1 a efectuat demersuri susţinute pentru 
clarificarea situaţiei parcului. Deşi exista o hotărâre de consiliu general al 
municipiului Bucureşti, din 2010, prin care parcul era trasferat în 
administrarea sectorului 1, aceasta nu a fost pusă în aplicare. Fiecare 
instituţie contactată declara că parcul nu se afla în administrarea sa, acesta 
fiind şi motivul pentru care a ajuns într-o stare avansată de degradare. 

Au fost făcute interpelări minstrului Transporturilor, întrevederi la 
ALPAB, sesizări şi solicitări de informaţii în cadrul Primăriei sectorului 1. Ca o 
sinteză parcul a fost transferat de la Ministerul Transporturilor către Primăria 
Municipiului Bucureşti, aceasta l-a preluat în administrare prin direcţia 
specifică din subordinea sa (ALPAB) , apoi la solicitarea Primăriei sectorului 
1 a cerut ALPAB să-l predea către sectorul 1. Administraţia Lacuri Parcuri şi 
Agrement Bucureşti nu a dus la îndeplinire această hotărâre de consiliu 
general şi nici Primăria sectorului 1 nu a urmărit cu interes acest demers. 

CUM VĂ PUTE I IMPLICA:Ț
● Aveți o propunere legată de amenajarea parcului, va invităm la 

întâlnirea stabilită, sau daca nu puteți veni, puteți să ne trimiteți un 
email la s1@usr.ro

● Anuntați-i pe cei interesați de acest subiect.

   Scanați pentru a accesa pagina de internet a proiectului.

Demersurile USR sector 1 pun în evidenţă faliile sistemului 
administrativ din România, care permit deresponsabilizarea 
autorităţilor, abandonul patrimoniului colectiv și nepăsarea față 
de cetăţeni.

Urmariți pagina de Facebook a filialei pentru a fi la 
curent cu următoarele acțiuni ale acestui proiect: 
https://www.facebook.com/USRSector1

Abonați-vă la newsletterul nostru din fiecare 
miercuri, unde centralizăm toate acțiunile și 
realizările din săptămâna anterioară: 
https://sector1.usr.ro/abonare-la-newsletter/

https://www.facebook.com/USRSector1
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