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In perioada 01 iulie 2012 – 30 septembrie 2013, in calitate de consilier local, am
participat activ la toate cele 16 sedinte ordinare si extraordinare ale forului legislativ local,
indeplinind si atributiile de presedinte al Consiliului Local pentru o sedinta.

In aceeasi perioada, ca membru al Comisiei juridice si administratie publica locala,
pastrarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, am urmarit in
permanenta ca proiectele de hotarari pe care le-am avizat sa respecte in totalitate
prevederile legislatiei in vigoare.

De asemenea, ca secretar al Comisiei 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, am fost prezent la un numar de 16 sedinte de comisie, participand
activ la analizarea si avizarea proiectelor de hotarari de Consiliu Local, conform
prevederilor Legii 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Ca membru al Consiliului Local al municipiului Brasov, am fost desemnat, prin
HCL nr. 314/2012, ca reprezentant al forului legislativ local in consiliile de administratie
ale gradinitelor cu program normal nr. 32 si 35, scolilor generale nr. 13 si 30, Colegiului
„Nicolae Titulescu“, Colegiul „Emil Racovita“ si Colegiului National „Unirea“.
In aceasta dubla calitate, de consilier local si membru in C.A., am facut toate
demersurile si am sustinut o serie de proiecte de investitii extrem de importante pentru
cateva dintre unitatile de invatamant: reabilitarea energetica a Gradinitei nr. 32,
reabilitarea termica a corpului A al Colegiului „Nicolae Titulescu“ si a Colegiului de
Stiinte „Emil Racovita“, precum si construirea de sali de sport la scolile generale 13 si 30.
In cazul Gradinitei cu program normal nr. 32, lucrarile au insemnat izolarea
termica a imobilului, inlocuirea ferestrelor si usilor de acces vechi cu geamuri si usi de
termopan si rebransarea la sistemul centralizat de termoficare apartinand Tetkron, astfel
incat copiii care frecventeaza aceasta gradinita sa aiba toate conditiile necesare.

In ceea ce priveste corpul A al Colegiului „Nicolae Titulescu“ si cladirea
Colegiului de Stiinte „Emil Racovita“, lucrarile de investitii au vizat termoizolarea
imobilelor si inlocuirea ferestrelor vechi cu geam termopan.
Aceste investitii, care s-au ridicat in total la 1.566.678, 59 lei, au fost finalizate
pana la inceperea anului scolar 2013-2014.

In calitate de consilier local m-am implicat activ si in sustinerea sportului de masa
de la nivelul municipiului Brasov. Astfel, ca reprezentant al Consiliului Local in
Consiliul de Administratie al Clubului „Corona“ Brasov am depus toate eforturile pentru
crearea unui climat de performanta in cadrul tuturor sectiilor clubului.
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