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Am initiat personal un numar de 11 proiecte de hotarari din care 10 au fost aprobate de
Consiliu, dintre care amintesc pe cea privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul
Public de administrare si exploatare a Pietei Centrale, si o serie de proiecte de inventariere si
concesionare sau vanzare la licitatie a unorterenuri aferente constructiilor. Acestea din
urma venind in ajutorul cetateniloor care au formulat astfel de cereri catre Consiliul Local.
In calitate de membru al Comisiei de Administratie publica locala,juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, drepturile omului si problemele minoritatilor,
paza si ordine, familie si protectie copii, am initiat impreuna cu ceilalti membri ai comisiei un
numar de 2 proiecte de hotarari si am participat la sedintele comisiei, unde am avut intalniri
cu cetateni ai orasului si am incercat solutionarea problemelor acestora.
Am participat, la solicitarea conducerii Spitalului Municipal Campina, la intocmirea unor
clauze in favoarea Consiliului local, in contractual de asistentajuridica dintre Spitalul
Municipal si Cabinetul de avocat Georgescu si asociatii.
Am modificat hotararea initiala a doamnei consilier Papuc in ceea ce priveste incetarea
contractului cu SC TERMAX GRUP SRL, astfel incat aceasta incetare sa aiba loc rapid si cu
cele mai putine dezavantaje pentru municipalitate. Apreciez ca ceilalti consilieri au tinut cont
de parerea mea si proiectul modificat a fost aprobat fara probleme in luna urmatoare.
Am sustinut toate proiectele initiate de primarul municipiului Campina, pe care le-am
considerat utile orasului si oportune. Ca exemple, fara a fi limitative, pomenesc bugetul
municipiului Campina, hotararea prin care s-au mentinut taxele si impozitele locale pentru
anul 2014 la nivelul celor din 2013, Programul local multianual privind cresterea
performantei energetic a blocurilor de locuit, infiintarea Clubului Pensionarilor, etc.
ln calitate de membru in Consiliul de administratie al Spitalului Municipal am participat la
toate sedintele ordinare si extraordinare ale acestuia.
ln calitate de membru in Consiliul de administratie al Colegiului National Nicolae Grigorescu
am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale acestuia.
Am participat la intalniri cu cetatenii orasului din diferite cartiere;
Am tinut audiente la sediul partidului pe listele caruia am fost aaleasa consilier.

