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 Începând cu luna octombrie 2020 ,deţin funcţia de consilier local din 
partea ALDE şi membru al Comisiei pentru activități social-culturale și culte, 
patrimoniu cultural, pentru muncă și protecţie socială, pentru copii și tineret, 
pentru activități sportive, pentru învăţământ, sănătate și familie, pentru 
gestionarea serviciilor către cetățeni. 

În exercitarea mandatului de consilier local din partea ALDE am acționat și 
am participat la adoptarea deciziilor respectând prevederile O.U.G. NR.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Din momentul în care am fost validat consilier local ,activitatea mea s-a 
bazat în special pe respectarea atribuţiilor care îmi revin în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
 În acest sens am participat activ şi responsabil la 10 şedinţe ordinare din 
totalul de 10 câte au avut loc la 2 ședințe extraordinare la 1 ședință 
extraordinară de îndată ale Consiliului Local care au avut loc în anul 2021 . 

Ori de câte ori a fost nevoie am participat la discuţiile privind proiectele de 
hotărâre iniţiate , exprimându-mi punctul de vedere în deciziile luate. 
 Am avut o serie de întâlniri cu grupuri de cetăţeni cărora le-am adus la 
cunoştinţă ordinea de zi a şedinţelor de consiliu, ascultând opiniile, propunerile 
şi sugestiile acestora, în legătură cu temele ce urmau să fie discutate în şedinţele 
de consiliu. 
 Ori de câte ori situația a impus-o am făcut publice informaţiile despre care 
eram întrebat , având o deschidere faţă de cetăţeni. 
 Totodată menţionez că am studiat cu atenţie în cadrul şedinţelor de 
comisie proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi , exprimându-mi punctul de 
vedere asupra oportunităţii şi legalităţii acestora în conformitate cu prevederile 
legii administraţiei publice locale. 
 În calitate de membru al consiliului local  voi susţine realizarea tuturor 
investiţiilor de interes local încercând în acest fel ca interesele cetăţenilor să 
primeze. 
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