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In perioada itnie 2012 -iunie 2013 am detinut functia de Consilier Local si am activat ca

membru in Comisia Nr. 2 - Urbanism, Protectia Mediului si Conservarea Monumentelor.

Activitatea mea a fost in conformitate cu Legea Administratiei publice locale Nr. 21512001

modificata si republicata, Legea Nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si Regulamentul de

Organizare si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

l. In plenul sedintelor de Consiliu Local si discutiile de analtza cu Executivul am avut

interventii si propuneri privind proiectele de Hotarari CLM, cu precadere in domenii tehnice, ex.

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte , SC TERMO Sr1, Compania de Apa "Oltenia,"

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Salubris"Dolj.

Am propus efectuarea lucrarilor de reabilitare termica pe grupuri compacte de blocuri, din

considerente de eficienta a lucrarilor si impact urbanistic

Ref. SC TERMO Sr1, am subliniat necesitatea reducerii pierderilor tehnologice \a

producerea si transportul agentului termic.
Am sustinut lansarea unui program de masuri, impreuna cu Asociatiile de proprietari,

pentru plata la timp si in mod corect a utilitatilor de catre cetateni, in mod special a agentului

iermic dr,rpa intrarea SC TERMO Srl in Complexul Energetic Oltenia.

2. In cadrul Comisiei m. 2, alaturi de colegii din comisie, am analizat si verificat

oporlunitatea si incaclrarea in legislatie a tuturor proiectelor de hotarari CLM referitoare la

amenajarea teritoriului, lucrari publice, protectia mediului si conservarea monumentelor istorice'

Am prezentat o intiativa urbanistica, si anume sistematizarea Str. Aries in perimetrul

Calea Bucuresti-Universitate-Str. A.I. Cuza-Pasajul Subteran, pentru fluidizare trafic si punere in

valoare din punct de vedere urbanistic a cladirii monumentale a Universitatii.

3. In calitate de membru in Consiliul de Administratie la Grupul Scolar Transporturi Auto

si Scoala Generala Nr. 30 Mihai Viteazul am participat la sedintele de Consiliu de Administratie

ori de cate ori am fost convocar, promovand de fiecare data punctul de vedere al Primariei Craiova.

La Grupul Scolar Transporturi Auto am fost invitat si am parlicipat la festivitatea de

deschidere a anului scolar 2012-2013, rar la solicitarea Directorului Sc. Gen Nr. 30 am facut

interpelare in Consiliul Local pentru repararea perimetrului de festivitati din curtea scolii.

4. Am sustinut toate sedintele de audienta cu publicul la care am fost programat, iar multe

din problemele transmise de cetateni le-am dirijat catre Serviciile de specialitate ale Primariei

Craiova. Am urmarit verificarea si solutionarea acestor solicitari'

5. Am fost prezent in cartierele din zona de Nord a Craiovei si am preluat de la locuitori

diverse sesizari si propuneri urbanistice , ex. reparatia strazilor din carlierul Marin Sorescu dupa

efectuarea lucrarilor de canahzare, amenajare parcari zona Garii si Brazda lui Novac, modificare

sensuri unice la unele strazi, etc. si le-am transmis structurilor competente

6. Am prezidat sedinta ordinara a Consililui Local al Mun. Craiova. din 30 mat2013.

Consilier local,
Ing. Vergil Toader
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