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În perioada iunie 2010 până în prezent, în calitate de membru al Consiliului
Local al Municipiului Craiova, am continuat să desfășor același tip de activităţi ca
de la începutul mandatului și anume:
I. Activitate în Comisiile de Specialitate
I.1. Am îndeplinit funcţia de Preşedinte al Comisiei de Buget-Finanţe,
Studii, Prognoze şi Administrarea Domeniului. În această calitate am condus şi
coordonat şedinţele comisiei menţionate, în cadrul cărora s-au luat în discuţie
avizele privind proiectele de hotărâre ce urmau a fi supuse dezbaterii şi aprobării
Consiliului Local întrunit în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare;
I.2. Am activat în calitate de membru al Comisiei Juridice, Administraţie
Publică, Ordine Publică şi Drepturi Cetăţeneşti.
II. Iniţiative pentru proiecte de hotărâre înaintat plenului Consiliului
Local
Împreună cu alți colegi consilieri, am inițiat “Proiectul de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.219/2005
referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de ridicare, transport şi depozitare vehicule staţionate neregulamentar”.
Proiectul a fost votat și adoptat în unanimitate.
III. Întrebări și interpelări
În cadrul ședințelor de plen ale Consiliului Local am adresat în mod constant
întrebări, interpelări sau am făcut propuneri concrete către Executivul Primăriei,
atât de interes general la nivelul municipiului, cât și punctual, la nivel de străzi sau
cartiere. Problematica susţinută a fost inspirată atât din aspecte semnalate de către
cetăţeni pe parcursul a diverse întâlniri sau discuţii angajate direct sau în cadrul
audienţelor, cât şi din constatări proprii. Între acestea menţionez:
 Introducerea vinietei electronice.
Am propus ca în locul emiterii unei viniete în formă materială pentru
contribuabilii care își achită taxa de parcare, să se achiziționeze un sistem
electronic care să permită verificarea prin intermediul unor terminale mobile
conectate la internet a prezenței în baza de date a celor care au achitat respectiva
taxă. Avantajele sunt atât economii realizate de faptul că costurile aferente
implementării unui astfel de sistem sunt inferioare celor tipăririi vinietelor necesare

unui singur an, cât și faptul că evită încă o deplasare a contribuabililor în vederea
ridicării vinietei tipărite.
 Recondiționarea pragurilor cu rolul limitării vitezei.
Am propus recondiționarea pragurilor de limitare a vitezei, iar până la
obținerea fondurilor necesare pentru achiziționarea unora noi, înlăturarea resturilor
deteriorate care constituie pericol pentru autovehiculele aflate în mers.
 Înființarea de noi sensuri giratorii.
Pentru fluidizarea circulației am propus crearea de sensuri giratorii pe
principala arteră de acces în municipiu Calea București-DN 65 și anume în dreptul
Aeroportului Craiova, intersecției cu drumul județean către comuna Cârcea,
respectiv al intersecției cu centura de nord.
 Poziție privind numirea administratorului societății de salubritate.
Am exprimat îndoieli că pregătirea și experiența profesională anterioară a
celui propus drept administrator al societății de salubritate a municipiului, sunt cele
necesare pentru a face față atribuțiilor și responsabilităților implicate de funcția
respectivă. Vot împotrivă.
IV. Acordarea de audiențe
Am participat la toate ședințele de acordare a audiențelor la care am fost
programat. În cadrul acestora, am luat notă de problemele cetățenești ridicate și am
înaintat, acolo unde a fost cazul, note de sesizare către direcțiile sau instituțiile în
drept, pentru rezolvare și clarificări suplimentare. Răspunsurile și soluțiile au fost
primite în termen legal și transmise petenților.
V. Membru în Consiliu de Administrație al instituțiilor aflate în
subordinea C.L.
În calitate de reprezentant al Consiliului Local, am îndeplinit funcția de
membru în Consiliul de Administrație al Școlii Generale nr. 21, Liceului de
Informatică “Ștefan Odobleja”, Grupului Școlar Industrial Energetic, respectiv al
Spitalului Militar.
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