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Activitatea in Consilul Local
In perioada iulie 2012-octombrie 2013 am participat la sedintele ordinare
si extraordinare ale Consiliului Local si Comisiile din care fac parte respectiv:
 presedinte al Comisiei nr. 2-Comisia pentru organizarea si dezvoltarea
urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice si
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, rezervatii naturale
si protectia si refacerea mediului inconjurator si
 membru in Comisia nr. 4-Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie,
învăţământ, sănătate şi protecţie socială.
In calitate de membru al Consiliului Local al municipiului Brasov prin
HCL 314/2012 si 125/2013 am fost desemnat in Consiliul de administratie al
urmatoarelor unitati de invatamant:
Liceul Teoretic “Johannes Honterus”, Colegiul Tehnic “Mircea Cristea”,
Colegiul “Nicolae Titulescu”, Scoala Gimnaziala nr. 14 si 31, Gradinita cu
program prelungit nr. 7si 33, la sedintele acestor consilii de administratie
participand activ de fiecare data cand am fost solicitat, sprijinind astfel toate
solicitarile cadrelor didactice precum si ale parintilor si elevilor.
As aminti aici realizarea racordarii la reteaua de apa si reabilitarea
corpului C al scolii 14, cartierul Stupini, reabilitarea termica si inlocuirea
tamplariei la colegiul Nicolae Titulescu, doua investitii importante care vor
spori gradul de confort al elevilor si cadrelor didactice din cele doua unitati de
invatamant, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii actului de educatie la
nivelul municipiului.
Deasemenea pot mentiona ca, in noiembrie 2012, am reusit sa gasesc
posibilitatea de a dota un laborator informatic cu aparatura moderna in
integralitate, pentru scoala nr. 14, corpul B din cartierul Bartolomeu, prin
atragerea unei importante sponsorizari din partea unei firme recunoscute din
Bucuresti.
La deschiderea anului scolar 2012-2013 am participat la Liceul Teoretic
“Johannes Honterus”, scoala 14 si colegiul Nicolae Titulescu, iar la
deschiderea anului scolar 2013-2014 am participat la Liceul Teoretic
“Johannes Honterus” si Scoala Gimnaziala nr. 14, unde, cu mare placere, am
acordat impreuna cu alti colegi consilieri bobocilor de clasa intaia “Primul
ghiozdan”- actiune sustinuta de Consiliul Local Brasov si Primaria Brasov.

Proiecte sportive si sociale
La initiativa mea si impreuna cu alti doi colegi consilieri locali, membri ai
comisiei 4, a fost realizat parteneriatul dintre Primaria municipiului Brasov,
Consiliul Local Brasov si Consiliul judetean, directia de Sport si Tineret.
Astfel, echipa de baschet feminin Olimpia Brasov, echipa ce evolueaza in liga I,
isi va desfasura meciurile si antrenamentele in conditii optime in Sala
Sporturilor “Dumitru Popescu Colibasi”, proaspat renovata.
In calitatea de membru al consiliului de administratie al Clubului Corona
Brasov am facut toate demersurile pentru crearea conditiilor optime de a
obtine performante la toate sectiile sportive ale acestui club ce reprezinta
Municipiul Brasov.
Din dorinta de a sprijini proiectele sociale, am ajutat la obtinerea
prelungirii duratei de folosinta gratuita a unui camin situat in incinta
Colegiului tehnic “Sf. Voievozi” str. 13 Decembrie nr. 131 pentru asociatia “Un
pas spre viitor” asociatie care are ca scop principal integrarea in societate a
tinerilor care parasesc centrele de plasament si a tinerilor proveniti din familii
dezorganizate care sunt inscrisi la o forma de invatamant, nu au locuinta
stabila si resurse materiale pentru traiul zilnic. Asociatia dezvolta si un Centru
international de voluntariat cu diverse asociatii din strainatate.
In acelasi scop in luna octombrie 2013 am semnat un protocol de
colaborare cu Directia de Servicii Sociale pentru distribuirea de ajutoare sociale
in intreg municipiul Brasov catre persoanele care au acest drept si sunt
nedeplasabile. Actiunea se desfasoara in etape si cu ajutorul voluntarilor.
Prin calitatea mea de membru al comisiei tehnice de circulatie precum si
cea de amenajare a teritoriuluisi urbanism ale primariei Brasov am participat
la marea majoritate a sedintelor acestor comisii, avand contributii la elaborarea
regulamentului de parcare in municipiul Brasov, dar si observatii constructive
in analizarea a unor documente de urbanism.

Intalniri cu cetatenii din Brasov
La inceputul anului 2013 am deschis cabinetul de Consilier Local pe str.
De Mijloc nr. 165 unde in zilele de joi (orele 14,00-18,00) si vineri (orele 11,0013,00) cetatenii se pot adresa pentru orice sesizare legata de administratia
publica locala, referitoare la problemele cu care acestia se confrunta in zonele
in care locuiesc sau in care isi desfasoara activitatea. Cererile si problemele
aduse in discutie sunt apoi transmise spre rezolvare forurilor responsabile.

In acest sens au fost rezolvate diverse cereri ale locuitorilor din mai
multe cartiere ale Brasovului precum realizarea de marcaje rutiere si treceri de
pietoni noi, iluminat public, igienizarea si amenajarea spatiilor destinate
colectarii deseurilor, imbunatatirea si eficientizarea traseelor mijloacelor de
transport in comun, amenajare de locuri de joaca si relaxare pentru copii si
varstnici.
Identificarea acestor probleme a fost posibila datorita deschiderii pentru
o buna comunicare a cetatenilor, dar si a disponibilitatii obligatorii si necesare
catre dialog a mea ca si ales local- reprezentant al tuturor brasovenilor.
Incepand din toamna anului 2013 saptamanal am avut intalniri cu
seniorii constituiti in asociatii si anume cu reprezentanti ai Sindicatului liber al
pensionarilor, Asociatiei persoanelor varstnice, Asociatiei cadrelor militare in
rezerva, Asociatiei pentru intrajutorarea pensionarilor, Asociatiei nationale
“Cultul Eroilor Regina Maria”.

Activitati de reprezentare
In aceasta perioada de timp ca reprezentant al municipiului Brasov am
facut parte din delegatia care s-a deplasat in cursul lunii octombrie 2012 la
Linz (Austria) – oras infratit cu Brasovul - pentru un schimb de experienta
privind proiecte similare derulate in cele doua localitati. Proiecte legate de
sistemul centralizat de incalzire al orasului dar si de sistematizarea circulatiei
si gestionarea parcarilor precum si de reabilitare a zonelor istorice au fost
discutate impreuna cu consilierii, viceprimarul orasului dar si cu consulul
onorific al Romaniei in Austria.
In luna iulie a anului 2013 am avut deasemenea ocazia sa particip la
intalnirile avute cu oficiali- primarul si mai multi consilieri locali, din Limassol
(Cipru) oras cu o importanta componenta turistica asemenea Brasovului.
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