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 La data de 20.06.2008 am fost validat în funcţia de consilier local al 
Municipiului Craiova, ocazie cu care în aceeaşi sedinţă am fost ales prin 
hotărârea nr.5/20.06.2008 şi în funcţia de viceprimar. 
 Menţinerea calităţii de consilier local chiar şi după dobândirea calităţii 
de viceprimar este permisă şi prevăzută în lege începând cu această 
legislatură, motiv pentru care voi depune doua rapoarte, unul în calitate de 
consilier local şi unul în calitate de viceprimar. 
 In aceeaşi şedinţă de  constituire a Consiliului Local din iunie 2008 
am fost ales  membru în comisia de urbanism, comisie din care mai fac parte  
domnii Popeci Constantin - preşedinte, Vasile Marian, Florescu Marinel, 
Ştefirţă Emilian, Radu Marin Traian şi Tudor Florentin. 

In cadrul acestei comisii  am urmărit ca proiectele ce sunt supuse 
plenului Consililui Local să fie verificate din punct de vedere al oportunităţii 
şi al disciplinei urbanistice. 

Dezbaterile în cadrul acestei comisii urmăresc menţinerea unui 
echilibru permanent între oportunitate şi necesitate, în scopul creării pentru 
cetăţenii Craiovei a unui mediu urbanistic agreabil. 
 De asemenea am fost desemnat să fac parte din Consiliul de 
administraţie la Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” şi la Grupul Şcolar 
Industrial “CFR”.  
 Deşi am fost desemnat doar la cele doua instituţii în Consiliul de 
Administraţie, am urmărit activitatea de investiţii ce s-a desfăşurat la toate 
instituţiile de învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova. 
 In cadrul sedinţelor Consiliului Local în calitate de viceprimar, ori de 
cite ori a fost cazul, am susţinut proiectele executivului, dar am şi amendat 
în calitate de consilier local acele proiecte care impuneau în mod vadit 
amendamente pertinente. 
 In perioada 20.06.2008 – 20.06.2009 am participat la 10 şedinţe 
ordinare şi la 6 sedinţe extraordinare desfăşurate în cadrul Consiliului Local 



Craiova, sedinţe în care am luat cuvântul ori de cate ori a fost cazul, atât 
pentru susţinerea proiectelor executivului cât şi pentru susţinerea unor 
amendamente pertinente.  

Contactul cu cetăţenii municipiului Craiova l-am menţinut permanent, 
atât în audienţele săptămânale pe care le ţin în fiecare zi de miercuri, precum 
şi prin contactele în mod direct cu aceştia pe raza municipiului Craiova.  

In perioada următoare inţeleg să menţin raporturile de comunicare cu 
cetăţenii şi să perfecţionez activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de 
urbanism prin prezentarea unor amendamente pertinente la proiectele de 
hotărâri ce se propun, fie pentru adoptarea unor planuri de urbanism zonale 
sau de detaliu, fie pentru aprobarea unor avize de oportunitate.  
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