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CUVÂNT ÎNAINTE
Pentru mulți dintre dumneavoastră, cetățeni ai Sectorului 1, sunt o persoană cunoscută,
familiară, deoarece mă aflu la cel de-al doilea mandat în cadrul Consiliului Local Sector 1.
Sunt onorat să reprezint locuitorii cartierului 16 Februarie care m-au ales pe listele
Partidului Social Democrat – Organizația Sectorului 1.
         În toți acești ani, am încercat să fiu un sprijin pentru locuitorii din sector, pentru
vecinii mei din cartier și am încercat, în limitele atribuțiilor, să preiau problemele și
dorințele și să le transpun în proiecte de hotărâri de consiliu local sau să le transmit
autorităților competente. 
         Principalele mele acțiuni au vizat ajutorul seniorilor, a persoanelor mai în vârstă din
sector, mai ales celor vulnerabile și care au nevoie de asistență socială. 
         Mă consider un social - democrat autentic, iar în cadrul organizației noastre am
dezvoltat o relație foarte puternică cu grupurile de seniori si pensionari de la nivelul
sectorului 1.
         Pe parcursul anului 2021 am participat activ la toate Ședințele de Consiliu ordinare,
extraordinare și de îndată, reprezentând de fiecare dată interesele cetățenilor. Am
susținut toate proiectele bune și în interesul comunității locale și am votat pentru
oportunitatea lor. Am încercat întotdeauna să mă documentez și să mă informez în
legătură cu domeniul comisiilor de specialitate în care activez și să corelez activitatea
mea cu toate prevederile legale, astfel încat să pot furniza informațiile corecte pentru
oportunitatea proiectelor.
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PROIECTE DE HOTĂRÂRE
INIȚIATE

 În cadrul Consiliului Local Sector 1, am fost ales membru în
Comisia de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea
iniţiativei private, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 280 din
23.11.2020. Alături de colegii mei din grupul consilierilor locali
PSD, am propus și susținut mai multe proiecte de hotărâri din
domeniul asistenței sociale, locuințe sociale, centre pentru seniori,
creșe și grădinițe. 
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AMENDAMENTE

Amendamentele propuse de mine au fost îndreptate mai mult spre sfera serviciilor și
protecției sociale. 
           Am solicitat suplimentarea bugetului pentru Centrul Medical Caraiman, principalul
centru medical cu caracter social aflat în subordinea Consiliului Local, astfel încât acesta
să poată face investițiile necesare acordării unor servicii de bună calitate locuitorilor, mai
ales vârstnicilor din sector. De asemenea, am susținut înființarea centrelor pentru
vârstnici în sectorul nostru și a centrelor comunitare. 
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În anul 2021 am adresat o serie de întrebări și interpelări primarului
Sectorului 1, referitoare la situația gunoaielor, a Centrului Caraiman,
dar și cu privire la situația finanțării spitalelor din Sectorul 1. 
           Alături de colegii din grupul consilierilor locali PSD Sector 1
am vrut să mă asigur că activitatea spitalelor și a centrelor sociale
din sector nu va avea de suferit și toate proiectele bune, începute în
administrațiile anterioare vor fi continuate. 

ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI
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     Împreună cu colegii consilieri locali din Partidul Social Democrat Sector 1, am
inițiat o serie de întâlniri periodice cu locuitorii din Sectorul 1, în diferite zone
ale Sectorului 1, pentru a încerca să acoperim toate zonele din sector.
    Astfel, în fiecare săptămână acordăm audiențe cetățenilor, la sediul nostru,
dar de asemenea ne și deplasăm in diferite cartiere din sector pentru a vorbi cu
oamenii și a vedea pe teren situația exactă.
           Personal, am participat în decursul anului 2021, la peste 67 de întâlniri la
biroul pentru audiențe cetățenești. De asemenea, am deschis alături de colegi și
un sediul zonal, aflat în cartierul Chitila, acolo unde organizăm întălniri cu
cetățenii pentru a-i informa cu privire la activitatea Consiliului Local și a
Primariei Sectorului 1.

AUDIENȚE
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Sunt membru în următoarele Consililii de Administrație a
unităților de învățământ din Sectorul 1: 
·      Școala Gimnazială nr. 13
·      Școala Gimnazială nr. 181

ACTIVITATEA ÎN CADRUL UNOR
INSTITUŢII/SOCIETĂŢI/COMISII ÎN CALITATE DE
REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL
SECTORULUI 1: 
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