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Am fost ales consilier local in iunie 2008 din partea P'D-L'

Activitatea mea de consilier local in aceasta perioada a avut 3 componente :

1. Activitatea in comisia nr Ii - Amenajarea teritoriului, urbanism, Administrarea

domeniului public si privat, Protectia mediului, Realizarea lucrarilor publice;

2. Participarea la dezbaterea proiectelor in sedintele de plen ale consiliului Local;

3. Rezolvarea problemelor ridicate de cetateni si participarea la alte activitati ale

consiliului Local, in afara sedintelor convocate'

In perioada iunie - decembrie 2oo8 am activat in 20 de Sedinte ordinare,

extraordinare si de indata, in care s-au dezbatut si adoptat hotarari cu privire la

bunul mers al activitatii Consiliului Local, Primariei si serviciilor subordonate,

In perioada ianuarie - iunie 2009 am activat in 6 sedinte ordinare ale Consiliului

Local.

2008 - iunie 2009, am fost activ la Sedintele pe

de consiliu, analizand proiectele de hotarare

carora am propus amendamente.
asu p ra

proiectele de hotarare au fost initiate de primarul municipiului, consilieri constituiti in

grup sau individual'

prezenta mea in consiliu a fost evidentiata prin participarea activS in dezbaterile

proictelor de hotarare, prin luari de pozitie, prin sublinieri de aspecte, interventii si

propuneri de amendamente.

In plenul sedintelor de consiliu si ale comisiei de specialitate am avut un numar de

41 de interventii si dezbateri ale proiectelor de. hotarare si 20 de propuneri de

amendamente si modificari ale proiectelor de hotare ale consiliului Local' Am

participat la initierea a 3 proiecte de hotarare'

In toate sedintere de pren s-au aprofundat toate aspectere vizate are proiectelor de

hotarare, s-au studiat documentele, expuneri de motive , harti si schite anexe ale

proiectelor de hotarare, solicitarile cetatenilor si ale persoanelor juridice, precum si

cele ale organizatiilor non-guvernamentale'

In aceast5 Perioada, cumulat, iunie
comisii, pregatitoare a gedintelor



cele mai multe si lungi dezbateri le"affl avut in general pe proiectele de hotarare ce

au vizat bugetul locai, proiectele de dezvoltare, modernizare si urbanizare, precum

si pe solicitJrile in diverse spete ale persoanelor fizice si juridice'

Am promovat si am sustinut toate proiectele pe care le-am considerat ca au fost in

folosul comunitatii, cele ce vizau dezvoltarea economica, educatia, sustinerea

activitatilor cultural-sportive, atragerea de investitori in municipiu, dezvoltarea

colaborarii cu comunitatile infratite, dezvoltarea orasului din toate punctelede

veoere.

In decursul acestui an de activitate, m-am implicat in rezolvarea diverselor probleme

ridicate de cetatenii cu privire la drepturile lor asupra proprietatii, solicitarilor de

ajutorare materiala, obtinerea de locuri fara taxa la universitatile reprezentate local

pL"tru copii din familii fara venituri, reparatii ale subsolurilor la blocurile de locuit,

scutirea de taxe pentru cei care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale,

modernizari ale domeniului public, eficientizarea si modernizarea serviciilor publice '

prin juramantul dat in sedinta de constituire a actualului consiliu Local, din data de

18.06.2009, mi-am asumat toata responsabilitatea sa respect constitutia si legile

tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru

binele locuitorilor orasului.
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