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A. ACTIVITATEA IN CALITATE DE CONSILIER

In urma alegerilor locale din 05 iunie 2016 am fost ales consilier din parte Partiduli
Social Democrat- flliala Campina si am fost validat in sedinta de constituire a consiliului
local al municipiului Campina din 24 iunie 2016.

In aceasta sedinta s-a hotarat sa activez pe viitor in Comisia administrate publica
locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale,
spatiu locativ, drepturile omuiui si problemele minoritatilor, paza si ordine, protect!
civila, familie si protectie copii, comisie al carei presedinte am fost ales.

Am participat in calitate de consilier la un numar de 7(sapte) sedinte ordinare ale
Consiliului local municipal Campina si la 2(doua) sedinte extraordinare.

Am initiat 2 (doua) proiecte de hotarari pe domenile de activitata ale conisiei pe care
o conduc, proiecte care au fost supuse dezbaterii si au devenit hatarari ale Consiliului
local.

Am studiat toate documentele si proiectele de hotarari care urmau sa fie dezbatute in
consiliu si am formulat propuneri pentru imbunatatirea lor.

Am avut peste 20 (douazeci) de intalniri cu grupuri de cetateni din cartierele
municipiului Campina cu care am dezbatut problemele de interes comunitar, unele din el
prezentandu-le ulterior in consiliul local.

In timpul dezbaterii proiectelor de hotarari am formulat un numar de 8(opt)
amendamente care au avut menirea sa inlature unele omisiuni sau incoerente ale
documentelor supuse dezbaterii.

In temeiul art 60 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local, i
luna septembrie am adresat o interpelare scrisa domnului primar Horia Laurentiu Tiseanu
pentru clarificarea legalitatii si utilitatii constructiei Aleea Arinului.

In temeiul art. 59 din acelasi act notmativ am adresat primarului, viceprimarului si
cadrelor din aparatul executiv ,in timpul sedintelor de consiliu, un numar de peste 20 de
intrebari care au avut menirea sa clarifice modul in care sunt puse in executare hotararile
adoptate sau alte aspecte de interes cetatenesc.



Am raspuns cu sinceritate la toate intrebarile care au venit din partea colegilor ,a
primarului sau viceprimarului.

Am participat la un numar de 16(saisprezece) sedinte ale comisiei din care fac
parte.ocazie cu care am primit in audienta cetatenii care au solicitat acest lucru.

Saptamanal in ziua de marti am acordat audiente cetatenilor la sediul organizatiei PSE
Campina.

In luna septembrie 2016 am primit portofoliul de presedinte al Consiliului local
calitate in care am condus lucrarile sedintei din luna respectiva si am indeplinit celelalte
obligatii stipulate de actele normative pentru aceasta functie.

Am participat la un numar de 18 (optsprezece) sedinte ale grupului de consilieri PSD
Campina.

Am participat la toate activitatile cultural- artistice sau comemorative organizate de
Consiliu local sau de primarie ( Sarbatoarea luliilor; Zilele Campinei; Ziua nationala;
comemorarea eroilor revolutiei; simpozioane; lansari de carte;expozitii de pictura;
spectacole omagiale, etc.)

B. ACTIVITATEA IN CALITATEA DE PRESEDINTE AL COMISIEI
ADMINISTRATES PUBLICA, JURIDIC, RELATII CU PUBLICUL.

De la inceputul fiintarii comisiei am stabilit un sumar de probleme care urmau sa fie
dezbatute sau analizate in fiecare luna 9 am stabilit metodologia de desfasurare a
sedintelor, sarcinile flecarui membra, modul de lucru si de colaborare cu alte structuri.

Am asigurat reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local cu celelaltt
comisii si cu aparatul de executie.

Am procedat intotdeauna din timp la convocarea comisiei anuntand ordinea de zi si
locul desfasurarii. Mentionez ca aplicand si metoda consultarii membrilor comisiei am
reusit ca prezenta sa fie suta la suta la toate sedintele.

Am condus toate sedintele comisiei intr-un stil democratic iar prin eforturile fiecaruia
s-a reusit sa se depaseasca handicapul orgoliilor, al intereselor partizane, interesul si bine]
comunitatii devenind convingerea si atitudtnea fiecaruia si a tuturor.

Am facilitat si am solicitat, atunci cand s-a impus, prezenta consilierilor din alte
comisii, precum si a specialistilor din compartimentele primariei.

Am primit cetatenii municipiului Campina, angajatii unor institutii, scoli etc care au
venit cu diverse solicitari. I-am ascultat si le-am indicat solutii ori procedurile de urmat

Prin acordul partilor am facut o verificare intr-un caz de neintelegere vizand spatiul
locativ. Am verificat documente, am facut o verificare in teren la domiciliul celor vizati,
am discutat cu vecinii si in final le-am comunicat concluziile comisiei.

Cu membrii comisiei am facut mai multe deplasari in teren pentru a verifica reclamati
sau sesizari legate de poluare ori incalcarea normelor de mediu (cazuT Stana" de pe
dealul Muscel; gunoaiele din cartierul Slobozia etc.

Am analizat mai multe sesizari privind spatiul locativ si ne-am prezentat punctul de
vedere bazat pe legislatia in vigoare.
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Am elaborat 2 (doua) proiecte de hotarari, am redactat expunerile de motive si le-am
prezentat consiiiului local pentru a fl adoptate.

Comisia a luat in dezbatere si a cautat solutii pentru problema cainilor comunitari,
pentru deschiderea si functionarea normala a adapostului pentru cainii fara stapan,

Comisia a studiat in plen documentatia unui numar de 34 proiecte de hotarari care
aveau tangenta cu specialitatea comisiei pentru care s-au intocmit un numar de 34
Rapoarte de avizare. Pentru redactarea si acordarea unor avize corecte s-a impus
clarificarea unor dubii motiv pentru care, comisia a facut un numar de patru deplasari in
teren.

Toate Rapoartele de avizare au fost sustinute in Consiliul local fie de presedinte, de
secretar, fie de un alt membru al comisiei.

Pentru pregatirea personala am realizat un studiu aprofundat al actelor normative care
reglementeaza activitatea Consiiiului local, a consilierilor si administratiei publice precun
si documentele referitoare la organizarea, functionarea si activitatea primariei.

C. ACTIVITATEA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATE.

Prin Hotararea Consiiiului local Nr.94 din 28 iulie 2016 am fost numit reprezentant
in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Alexandra loan Cuza" din Campina.

In aceasta calitate am participat la toate sedintele Consiiiului de Administrate
contribuind cu experienta mea didactica si de conducere la imbunatatirea actului
managerial.

De la inceput m-am edificat asupra bazei materiale tehnico-didactice a scolii, a
incadrarii cu personal didactic, asupra starii disciplinare din randul elevilor etc.

Verificari similare am facut si la Scoala nr.3 din cartierul Voila
Mi-am adus contributia la intocmirea documentelor de evaluare a cadrelor didactice.
Am participat la deschiderea anului scolar atat la aceasta scoala cat si la Liceul Nicol

Grigorescu.
Timp de doua zile am participat la Ploiesti ca membru in Comisia de evaluare la

concursul organizat de Inspectorate! Scolar Prahova pentru ocuparea posturilor de directo
si director adjunct.

Am participat la analiza necesarului de investitii, de lucrari si achizitii de materiale
didactice pentru anul 2017 in vederea cuprinderii lor in bugetul de venituri si cheltuieli al
primariei.

Am sprijinit si incurajat activitatile cultural sportive organizate in scoala.
Am desfasurat alte activitati dispuse de Consiliul local sau impuse de calitatea de

consilier.
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