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Pe întreg parcursul anului 2021 am participat la 
Ședințele Consiliului Local al Sectorului 1, dorindu-mi 
permanent să vă reprezint într-o manieră profesionistă 
și modernă. 
Am încercat să înțeleg problemele și proiectele supuse 
spre dezbaterea Consiliului Local în mod proactiv, dar și 
moral și legal, în același timp. 
Sunt convins că Sectorul 1 are nevoie de o altfel de Sunt convins că Sectorul 1 are nevoie de o altfel de 
politică, modernă, orientată spre nevoile cetățeanului și 
acest lucru l-am afirmat în zecile de intervenții avute în 
cadrul Cosiliului Local, dar și în cadrul aparițiilor mele 
în mass-media (televiziune, presă scrisă, radio etc.). 
Am depus un jurământ cu mâna pe Biblie și am promis Am depus un jurământ cu mâna pe Biblie și am promis 
solemn că mă voi dedica în totalitate intereselor 
cetățenilor Sectorului 1. Nu am uitat și nu voi uita 
niciodată acest jurământ.
Sunt cadru universitar și alături de valorile 
profesionale, apreciez și susțin calitățile morale în 
politică și în administrație. 

Dragi locuitori ai Sectorului 1, 
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-	HCL prin intermediul căruia au fost alocate cca. 15 milioane de lei pentru 
cumpărarea unor terenuri, spații verzi (spațiile fiind curți interioare ale unor 
blocuri sau spații de joacă pentru copii) aflate în proprietate privată în acest 
moment (în urma unor hotărâri ale instanțelor). Toate aceste spații trebuie să 
revină în proprietatea Primăriei Sectorului 1 și la dispoziția comunității 
deoarece sunt spații verzi (iar utilitatea și funcția acestora trebuie păstrată). 
De asemenea, o parte din acest buget poate fi utilizat pentru achiziționarea 
unor terenuri pe care se pot construi parcări subterane sau supraterane, având 
în vedere criza locurilor de parcare existentă în Sectorul 1 și faptul că, în 
repetate rânduri, la nivelul sondajelor realizate în rândul cetățenilor Sectorului 
1, problema parcărilor a fost mereu în topul necesităților exprimate de aceștia. 
În consecință, m-am simțit obligat să introduc aceste propuneri în cadrul 
bugetului de anul trecut. Voi continua să le propun pentru buget în fiecare an, 
până când vor fi realizate. 

-	Am susținut și promovat proiecte referitoare la modernizarea și dotarea 
Școlii Gimnaziale Petre Ispirescu și, de asemenea, realizez demersuri 
permanente pentru construirea unei săli de sport în curtea acestei școli 
generale din Sectorul 1. De asemenea, am susținut modernizarea și realizarea 
de reparații la nivelul clădirii Școlii Gimnaziale Petre Ispirescu, clădirea școlii 
Petre Ispirescu fiind o clădire de patrimoniu. Pentru dotarea instituției, am 
inițiat, alături de colegii mei de la PNL, un HCL, în urma căruia școala a primit, 
pentru investiții și modernizări, 500 de mii de lei. Din acești bani, școala s-a 
dotat cu multifuncționale color și alb-negru, aparate de aer condiționat, 
mobilier pentru sala de consiliu, mobilier pentru sala de conferințe și multe 
altele. 

Activitate
În activitatea de Consilier în cadrul Primăriei
Sectorului 1, am inițiat și susținut următoarele proiecte:
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-	Alături de colega mea, consilier Cătălina Cășvean, de la PMP, am susținut 
realizarea unui proiect cultural de anvergură, anume organizarea expoziției 
marilor sculptori români, Ion Mândrescu și Ioan Nemțoi – cca. 500 de mii de 
lei – proiect ce nu a fost implementat, dar cu care voi reveni pe parcursul 
mandatului meu. Cultura românilor și susținerea culturii la nivelul Sectorului 1 
fiind unul dintre elementele  importante pe care doresc să le implementez în 
mandatul meu de Consilier. 

-	Am propus un HCL referitor la repararea fațadei dispensarului Grigore 
Alexandrescu, situat pe Calea Dorobanți și montarea unei rampe de acces în 
aceeași instituție, optimizată pentru persoanele cu dizabilități – reparații, 
studiu de fezabilitate și dotări în valoare de cca. 500 de mii de lei. 

-	Am fost și sunt membru în comisiile de negociere pentru cumpărarea unor 
terenuri ce urmează să fie utilizate pentru extinderea și modernizarea școlilor 
sau altor terenuri destinate copiilor din Sectorul 1 – precum spații de joacă. 
Spre exemplu, una dintre inițiative a fost achiziționarea terenului Școlii 179, 
achiziție care a fost și finalizată.

-	De asemenea, fac parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 
Petre Ispirescu și din Consiliul de Administrație al Colegiului Național Sfântul 
Sava. 

-	În calitate de Președinte al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, 
mass-media şi culte a Primăriei Sectorului 1, am aprobat și promovat toate 
proiectele celorlalți consilieri, precum și pe cele ale consilierilor PNL privind 
dotarea școlilor, creșelor, grădinițelor, modernizarea acestor instituții, 
acordarea de burse elevilor din Sectorul 1, sau implementarea unor proiecte 
care să asigure masa caldă pentru elevii unor instituții de învățământ din 
Sectorul 1. 

Activitate
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