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In urma alegerilor locale din iunie 2012 am fost ales consilier local pe listele USL,
din partea P.S.D.

Colegii m-au desemnat Presedinte al Comisiei pentru servicii publice, liberd ini{iativi
qi relalii internafionale.

Aceasti comisie si-a desfbqurat lucrdrile conform planificdrilor fbcute, o singura dat6
fiind reprogramatd.

La comisie am dezbdtut proiectele de hotdrire de pe ordinea de zi ale ,sedinlelor
ordinare sau extraordinare ale comisiei locale, aldturi de ceilalli membri ai comisiei qi nu de
puline on am dus amendamente proiectelor iniqiale.

Am respectat toate programarile la audienlele organizate in sediul Primiriei si o mare
parle din problemele ridicate de cet[lenii prezenli la aceste audienfe, le-am adus la
cunoqtinla executiwlui ( ex.viceprimar Tudor Florentin, administratorul municipiului Gh.
Nedelescu)

Consider cd este mai eficient ;i mai corect sd aduc la cunoqtinla executivului
problemele ridicate de cetaleni cit mai repede si in mod direct.

Nu sunt adeptul prezentdrii acestor probleme la punctul de interpel[ri, decit in situa{ii
strict necesare in acest sens.

Sunt convins, si am aclionat in acest sens, cd este mult mai util gi eficient ca toate
observaliile qi propunerile sd fie ftcute in cadrul lucr6rilor comisiei de specialitate din care
facparte. Sunt adeptul eficienlei in activitate si al muncii in echipd.

Reprezint Consiliul local in Consiliul de Administralie de la Teatrul Liric Elena
Teodorini.

Am participat la toate Eedinlele acestui consiliu de Administrafie, cu o singurl
exceplie cind am fost plecat din localitate.
Cu aceste ocazii am luat la cunostinld de problemele instituliei si am ajutat la rezolvarea
unora dintre ele.

De asemenea reprezint Consiliul local si in Consiliul de Administralie al Grddinilei
22. Aici mi-au fost explicate dificultalile care le au in desfdsurarea, activitdtii, dar si
mullumirea membrilor acestui colectiv de a beneficia de un sediu nou cu dotdrile, unele in
curs de tealtzare, aferente.

Am efectuat mai multe deplasdri in zonele Baba Novac, Centru, Bariera Vilcii, Piata
G[rii de unde am relinut probleme ale ceta{enilor, legate de ciinii maidanezi, fluidizarea
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traficului auto ,si pietonal, reglementarea activitdtii de comerciatrtzare in piele si zonele
adiacente, etc. gi pe care le-am transmis executivului Primdriei.

Men{ionez cd arn fost prezent la aproape toate ac{iunile organizate de Frimaria
Craiova (Zilele $unicipiului, Festivalul Mihai Viteazul, Ceremonialele organizate cu
ocazia di imente qi in generulla manifestdrile la care am f,ost invitat in calitate
de consilier local al Municipiului Craiova)"
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