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ACTWTTATEA W CONSn,nJL LOCAL

A. ACTrVTTATEGENERALA
Am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului local.
Am initiat proiecte de hotarari, care ulterior au devenit hotarari ale Consiliului Local, m domeniile de

activitate ale comisiei de sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism.
Am participat la acordarea Certificatului care atesta titlul de Fiu^iica a municipiului, la unitatile

$colare liceale din municipiu, impreuna cu membrii Consiliilor de Administratie desemnati de Consiliul
Local si Primarie.

Am avut numeroase amendamente la proiectele de hotarari supuse aprobarii in sedintele consiliului
local.

Am urmarit modul de indeplinire a hotararilor Consiliului Local de catre compartimentele de
specialitate ale executivului.

impreuna cu administratorul public am organizat si desfasurat ceremoniile militare si religioase
prilejuite de Ziua Eroilor, Ziua Armatei si Ziua Nationala a Romaniei.

B. ACTrVTTATEALACOMKffi
Am participat la $edintele bilunare ale comisiei si am avizat proiectele de hotarari care impuneau acest

lucru. Am cautat sa imprim un stil unitar de abordare a problemelor in cadrul comisiei.
Am initiat o serie de intamiri cu persoane responsabile care activeaza in domeniile comisiei. La

inceputul anului am facut analiza activitatii manageriale la institutiile de cultura.
Intalnirile cu profesorii de educatie fizica au creat conditiile prevederii in planul competitional sportiv

pe anul 2014 si in bugetul local, a unor manifestari sportive pentru elevi.
Comisia a coordonat activitatea managerilor institutiilor de cultura ale consiliului local si executivului.

Am urmarit executia bugetelor de venituri si cheltuieli, intretinerea cladirilor, intreprinderea de masuri
pentru eficientizarea activitatii institutiilor de cultura.

Am participat la marea majoritate a manifestarilor cultural-artistice si sportive desfa$urate in
municipiu.

Am coordonat desfasurarea Zilei Europei si Zilei Drapelului, impreuna cu personalul Bibliotecii
Municipale.

C. ACirVlTATEA D^ CADRUL CONSE,HLOR DE ADNflNISTRATffi
Particip cu regularitate la $edintele Consiliului de Administratie al Colegiului Tehnic Forestier, al

carui membru sunt numit din partea Primarului municipiului Campina. Am propus in Consiliu ca
Asociatia de parinti sa aplice la programul de finantere pe Legea 350, pentru achizitionarea de costume
populare necesare ansamblului ,,BraduleUil" al Colegiului.

Ca membru al Consiliului de Administratie al Colegiului National ,,Nicolae Grigorescu" am participat
la toate sedintele.



D.
Impreuna cu doamna Elena Albu, consilier local, am initiat o Hotarare de Consiliu prin care se acorda

un numar de 30 de burse de performanta pentru elevii din ultimul an de studiu din unitatile de invatemant
liceal din Campina.

Am facut demersuri pentru realizarea de vizite reciproce intre delegatii din municipiul Campina si
ora$ul Cimislia (Republica Moldova), in vederea realizarii colaborarii in plan artistic, cultural si
economic.

Am coordonat serbarea ,,Nunta de Aur", al carei initiator sunt, realizata la Casa Tineretului, precum si
spectacolul dedicat Varstei a treia.

ACTIVTTATEA CU CETATENH

Am tinut permanent legatura cu ceta^nii municipiului, atat in cartiere, cat si la sediul Partidului
Democrat Liberal (ulterior Partidul National Liberal) si am folosit propunerile acestora in proiectele de
Hotarari si in interpelarile din sedintele de consiliu.

Am acordat audiente la sediul partidului din care fac parte, iar principalele doleante ale cetatenilor
au fost aduse la cunostin^ compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei.

Am urmarit, impreuna cu cetatenii, activitatea de asfaltare a strazilor si gasirea unor solutii pentru
realizarea trotuarelor, parcarilor si locurilor dejoaca pentru copii.
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