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RAPORT DE ACTIVITATE

lunie 20t2 - lunie zorg

Am fost ales consi l ier local al  muncipiului  Craiova in urma alegel i lor locale din iunie

20t2, pe l istele electorale ale USL din partea PSD.

In perioada iunie 2012-iunie 201-3 mi-am desfasurat act iv i tatea de consi l ier local pe

mai multe planuri :  in sedintele de de plen ale Consi l iu lui  Local,  in cadrul  Comisiei  pentru

Servici i  Publ ice, Libera Ini t iat iva si  Relat i i  Internat ioanale ca secretar al  comisiei ,  in cadrul

Comisiei  Buget Finante, Studi i ,  Prognoze si  Administrarea Domeniului ,  la sedintele de

audienta periodice, in intalnir i le cu cetateni i ,  part ic iparea la diverse evenimente publ ice.

Sedintele ordinare si extraordinare ale Consilui Local

Am part ic ipat la aproape toate sedintele ordinare si  extraordinare, except ie

motivate facand doar 2 sedinte. In cadrul  sedintelor mi-am sust inut punctual de vedere

acolo un a fost cazul,  mi-am exerci tat  dreptul  de vot,  am facut interperlar i  pentru

si tuat i i le r id icate de cetateni al  aaudiente sau intalnir i le din cart iere.

Comisia pentru Servicii Publice, Libera Initiativa si Relatii Internationale

Am part ic ipat la major i tatea sedintelor comisiei ,  cu cateve except i i  mot ivate. ln

cal i tate de secretar al  comisiei  am t inut evident sedintelor pr in Procesul verbal de

sedinta si  condica de prezenta. Mi-am exprimat punctul  de vedere si  dreptul  de vot acolo

unde a fost cazul.  In put inele cazuri  in care presedintele comisiei  a l ipsi t  am condus

sedintele comisiei .

Comisia Buget Finante, Studii, Prognoze siAdministrarea Domeniului

Am part ic ipat la major i tatea sedintelor comisiei ,  cu cateve except i i  mot ivate. Mi-

am exprimat punctul  de vedere.si  dreptul  de vot acolo unde a fost cazul.  In put inele

cazuri  in care presedintele comisiei  a l ipsi t  am condus sedintele comisiei .

Audiente

Am part ic ipat la toate audientele cu cetateni i  programate unde am preluat

si tuat i i le inaintate de cetateni s i  le-am transmis catre inst i tut i i le sau direct i i le abi l i tate sa

sa raspunda de ele. Unde a fost cazul am intervenit  personal pentru urgentarea

raspu nsuri lor.

Reprezentant Consiliu local la institutii de invatamant.



Am fost desemnat reprezentant al  consi l iu lui  local la mai multe inst i tut i i  de

invatamant:  Gradini ta cu program prelungit  "Pheonix",  Gradini ta Romano-Catol ica
"sfantul  Anton",  Colegiul  Nat ional "Nicolae Ti tulescu".  Am part ic ipat la sedintele de

consi l iu de adminsi trat ie unde am fost convocat si  pt  rezolvarea diverselor probleme

administrat i le ale inst i tut i i lor,  acolo unde am fost sol ic i tat .

lntalniri cetatenesti

Am part ic ipat in cal i tate de consi ler la intalnir i  cu cetateni i ,  in special  in cart ierul

Craiovi ta Noua, dar I  in Brazda lui  Novac, unde am preluat s i tuat i i le r id icate de cetateni.
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