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Membru - Comisia pentru prognozd si programe de dezvoltare economice, activititi

economico-financiare, investitii,organ izare si functionare a serviciilor publice de interes local,

realizarca lucrerilor publice.

Membru - Comisia pentru munci gi protectie sociald, invdldmant, activiteti social-

culturale, sport, sdndtate, familie si proteclia copilului, respectarea drepturilor cetdtenilor

Activitate formal5 :

in perioada lanuarie 2021- Decembrie 2021 am participat la toate gedinlele

ordinare si extraordinare in afara sedintei extraordinare din data de 27 Decembrie

2021 , dala la care am fost plecat din localitate. De asemenea in aceeagi perioadi mai

sus mentionati am participat la toate gedinlele pe comisii.

in gedinfa oridnard din data de 25.03.2021 am votat impotriva proiectului nr 23

din 08.03.2021privin actualizarea Documentaliei de Avizare pentru lucriri de

interven!ii (D.A.L.l) si a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de

investitie - Consolidare, extindere, si amenajare Casi de Culturi, oras Cizlnesti,
judelul lalomila deoarece am considerat cd prelul investiliei este foarte mare

comparativ cu prelurile reale din piali (Ex. Valoarea totalS a investiliei este de

4.070.613 lei adicd undeva in jur de 820.000 de euro) Proiectul a fost totugi aprobat

cu 9 voturi pentru si 3 impotrivi.
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Am initiat un amendament la proiectul de hotdrAre privind aprobarea bugetului

de venituri si cheltuieli al orasuluicdzdnesti, pe anul2021 , supus dezbaterii consiliului

Local in gedinta din 22.04.2021 unde am previzut sume de bani pentru realizarea
urmetoarelor obiective de investilii .

- Achizitie teren intravilan pentru realizarea unui loc de joacd (parc) pentru copii;

- Achizilie corpuri de iluminat LED pentru iluminat stradal;

- Amenajare parcare camioane

Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi pentru.

Am initiat un amendament la proiectul de hotarare a consiliului Local nr. 6g din
16.09.2021 privind aprobarea numirului si cuantumului burselor gcolare de care pot
beneficia elevii gcolii Profesionale cdzdnegti pentru semestrul lal anului gcolar 2ozl _
2022,in care am propus ca bursele de merit se se mdreasci la 200 de lei. bursele de
studiu, sd se mdreasci la '150 de lei, iar bursele sociale sd se mireasci |a130 de lei.

Proiectul a fost aprobat cu 7 voturi penhu si 3 ablineri

Aetvitate informali :

'f . in nenumerate rdnduri am soricitat ca in sedinlere de consiriur rocar sd
participe si reprezentanlii firmelor care efectueaz e pe rcza oragului lucrdrile de
canalizare pentru a ne asigura cd lucreazl cat mai corect..

2. De foarte murte ori am criticat personarur din primdrie atunci cind am
considerat necesar si de asemenea am apreciat personarur ori de c6te ori a fost
nevoie, pentru mine personal consider ci este o prioritate modul in care ei igi
desfigoari activitatea 9i voi urmdri indeaproape modul in care i9i fac sau nu datoria
fald de cetifean.

3. Am avut discutii cu dr primar si dna viceprimar cu referire ra curatenia
din localitate si din extravilanul localitatii, la investitiile de bun augur pentru localitate
cat mai ales la siguranta cetateanului.
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