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 Calitatea de consilier local am dobândit-o la alegerile locale din 05 iunie 2016, la care 

am participat din partea  Partidului Uniunea Salvaţi Bucureştiul. 

 Mandatul de consilier local a fost validat prin H.C.L. Sector 2 nr. 97/2016  în cadrul 

şedinţei din data de 23.06.2016, când am depus juramântul de a respecta Constituţia şi legile 

ţării, de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

1. Participarea la şedinţele Consiliului Local Sector 2 

 Mi-am exercitat dreptul de vot cu privire la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, 

în cadrul celor 11 şedinţe ordinare şi a celor 5 şedinţe extraordinare ale Consiliului Local 

al Sectorului 2, convocate de Primarul Sectorului 2, la care am luat parte. 

 

2. Iniţiative legislative (proiecte de hotărâri la care am participat ca inițiator şi amendamente 

propuse) 

 În cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local am avut interpelări menite să aducă 

clarificări asupra problemelor analizate. De asemenea, am depus o serie de amendamente, 

dintre care aș menționa amendamentele la bugetul local, amendamentul care a fost aprobat 

pentru anularea proiectului cu telegondola de 20 milione euro sau inițierea 

amendamentului pentru susținerea activității Spitalului Pantelimon având în vedere situația 

tragică dn decembrie 2017 și am participat la iniţierea următoarelor proiecte de hotărâre:  

 

1. Proiect – stagiu practică studenți în direcțiile din Primăria Sector 2 și instituțiile din 

subordinea CLS 2 

2. Proiect – privind aprobarea unor măsuri de îmbunatatire a actului de transparență 

decizionala și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public 

produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile aflate în 

subordinea Consiliului Local Sector 2 



3. Proiect – privind stabilirea modalităţii de reprezentare în instanţă a Consiliului Local al 

Sectorului 2 

4. Proiect – privind retragerea recursului formulat de către Consiliul Local al Sectorului 2 în 

dosarul nr. 6228/2/2010* aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

5. Proiect – pentru caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare 

6. Proiect – Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 2 

 

3. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate 

Mi-am desfăşurat activitatea, în cadrul comisiilor de specialitate,  astfel:   

 - Membru în cadrul Comisiei nr. 1 - Comisia de Buget-Finanţe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 

     - Membru în cadrul Comisiei nr. 7 - Comisia de Învăţământ, Cultură, Sport,Culte, 

Minorităţi, Probleme de Tineret şi relaţia cu Societatea Civilă;  

   - Membru în cadrul Comisiei nr. 9 – Comisia pentru Transparenţă, Reducerea 

Birocraţiei şi Inovaţiei (o comisie nouă în activitatea Consiliului Local); 

  Spre deosebire de modul formal în care se țineau anterior comisiile de specialitate în 

aceeași zi cu ședințele lunare ale Consiliului Local și în lipsa unui Regulament de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local neactualizat din 2002 și în acest an am 

încercat îmbunătățirea activității Consiliului Local ca partener permanent al Executivului 

și implicit în beneficiul cetățenilor, astfel încât aceste comisii să se țină în zile distincte de 

zilele ședintelor lunare ale CLS2, să aibă o ordine de zi, să nu mai fie programate la 

aceeași oră având în vedere că avem la dispoziție o singură sală pentru aceste ședințe și să 

fie deschise în primul rând specialiștilor cu ocazia dezbaterii proiectele de hotărâre 

propuse și a semnării avizelor aferente. La aceste ședințe am salutat și participarea în 

premieră și a reprezentanților executivului din primărie chiar dacă încă nu a devenit un 

lucru real la toate comisiile și în toate ocaziile în care s-au făcut invitații (declarația o fac 

în calitate de lider al grupului USR) și la sfârșitul acestor ședinte discuțiile au fost descrise 

prin procese verbale de ședință.  

Salut disponibilitatea executivului în implementarea transparenței la inițiativa Consiliului 

Local prin afișarea pe site-ul Primăriei Sectorului 2 la secțiunea Cheltuieli Publice 

(Transparența cheltuirii banilor publici) a contractelor și cheltuielilor locale sau în 

secțiunea specifică a rapoartelor privind cererile înregistrate in baza legii 544 pe ultimii 10 

ani, sau a raportelor de activitate al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 pe 

ultimii 10 ani sau raportul de activitate al institutiilor si serviciilor publice de interes local 

conduse si controlate de Primarul Sectorului 2.  



 

 

4. Participarea la întâlnirile cu cetăţenii şi acordarea audienţelor 

La audiențele ținute în sediul primăriei sau cu ocazia altor întâlniri am identificat 

problemele cu care se confruntă cetăţenii Sectorului 2, indiferent de natura acestora, am 

explicat cum se pot comunica aceste probleme şi am urmărit rezolvarea lor. Am adus unele 

dintre aceste probleme la cunoştinţa executivului sau cunoștiința colegilor din CGMB,  

atunci când a fost cazul. 

 

5. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local Sector 2 

        Am participat de fiecare dată când am fost invitat, la cele trei Consilii de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2,  în 

care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2. 

 De asemenea, în baza HCLS2 nr. 159/26.09.2016, am fost desemnat ca reprezentant al 

C.L.S. 2 în „Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ 

preuniversitar” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

6. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acţiuni, desfăşurate privind asocierea sau 

cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice 

române sau străine (în ţară/în afara ţării) 

    În calitate de  reprezentant al Consiliului Local Sector 2  am participat la următoarele 

acțiuni:  

- Dezbaterea Națională Smart City (30-31 mai 2017) 

- Dezbaterea Națională Different City - Smart City (24-25 octombrie 2017) 

 

7. Activităţi de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a faptelor şi actelor administrative care 

interesează cetăţenii sectorului 

       Am comunicat cetățenilor interesați faptul că actele administrative emise la nivelul 

Consiliului Local Sector 2, precum proiectul de buget şi alte asemenea documente, pot fi 

accesate pe site-ul Primăriei Sectorului 2 la secţiunea Consiliul local / Hotărârile CLS2 și 

că începând cu 2016 proiectele de hotărâri pot fi accesate pe site-ul Primăriei Sectorului 2 

la secţiunea Consiliul local / Proiecte de hotărâri. 

 



8. Perfecţionarea pregătirii în domeniul administraţiei publice (cursuri de pregătire, formare 

şi perfecţionare etc.) 

      În anul 2017, am participat la următoarele cursuri: 

- "Contabilitate publică, buget și salarizare în instituțiile publice" (cu suport din partea 

Consiliului Local - ianuarie 2017) 

- "Noul Cadru Legislativ Aplicabil Domeniului Achizitiilor Publice 2016-2017 (cu 

suport din partea Consiliului Local - mai 2017) 

- "Fondurile europene în administrația publică locală" (noiembrie 2017) 

 

9. Activitatea desfăşurată ca preşedinte de şedinţă 

Nu a fost cazul 

      

10.  Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză şi verificare 

Am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local Sector 2 în Comisiile de 

concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar, în aplicarea Ordinului Ministrului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice nr. 5080/2016. 

 

11. Alte activităţi 

- ca președinte al Comisiei pe domeniul Învățământ pentru aprobarea fondurilor 

nerambursabile pe baza legii 350/2005 am încercat să implementăm acest proiect în 

București și în Sectorul 2 pentru prima dată după 12 ani de la apariția acestei legi. 

- Participare la dezbaterea privind realizarea parcării betonate din Parcul 

Tineretului S4 

- implicare, la sesizarea cetățenilor, în rezolvarea amplasării grupului statuar din 

Parcul Circului 

- participare la dezbaterile Proiectului de hotărâre privind Strategia de dezvoltare 

locală integrată și durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025 supus 

consultarii publice și solicitarea unei dezbateri publice la final. 

 

      Consilier local 

                                            

 

 


