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Debutul activitatii mele in CONSILIUL LOCAL ROVINARI 11 constituie
sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari din data de 30 iulie 2009.
Hotararea ill. 10412009 adoptata ill cadrul acestei sedinte a constituit validarea, ill
unanimitate, a mandatului meu de cons ilier local ales pe listele Partidului Democrat
Liberal. De la aceeasi data imi desfasor activitatea ~i in cadrul Comisiei nr.I pentru
activitati economico-fmanciare si a Comisiei nr .S in domeniul j uridic, activitati
social-culturale, culte, Invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala.
Sfarsitul anului 2009 reprezinta momentul de bilant al activitatii mele de
aproximativ sase luni desfasurata in calitate de consilier local, un moment al
trecerii in revista a realizari lor dar si a stabilirii prioritatilor pentru punerea in
practica a planurilor de viitor.
In activitatea de consilier local am respectat intocmai Juramantul depus la
validare, dedicand munca mea binelui tuturor cetatenilor rovinareni, comunitatii ill
ansamblul ei, actionand ill scopul imbunatatirii calitatii vietii in orasul Rovinari. De
asemenea nu am intreprins nici 0 actiune §i nu am adoptat nici 0 pozitie in scopuri
personale, nu am nici un fel de interese sau ambitii cu caracter personal, nu am
facut uz de calitatea de consilier in relatii neoficiale pentru a obtine functii , onoruri
sau situatii favor abile mie.
in exercitarea mandatului meu de consili er local, am participat la actiun ile
organizate 'in perioada 2 1-24 august 2009 de Primaria Orasului Rovinari, cu ocazia
vizitei delegatiilor din orasul Turek din Polonia, oras illfratit cu orasul Rovinari, si,
orasul Turkler din Turcia, ce urmeaza a se infrati cu orasul nostru .
De asemenea, am fost prezent la manifestarile prilejuite cu ocazia deschiderii
noul ui an scolar, Ia cele organizate pe data de I octombrie pentru a marca Ziua
Internationala a Persoanelor Varstnice, precum si la manifestarile organizate in data
de 17 octombrie cu ocazia "Zilei Recoltei" .
Am participat la actiunile organizate de Primaria Orasului Rovinari cu prilej ul
sarbatorilor de iarna, care au debutat cu un ceremonial de marcare a Zilei Nationale
,
a Romaniei, desfasurat pe data de I Decembrie 2009 pe Bulevardul Minerilor. Am
participat, de asemenea, la deschiderea oficiala a sezonului sarbatorilor de iarna,
prin aprinderea .B radului de Craciun" din fata Casei de Cultura.
Am avut 0 buna colaborare cu preotul Draghici Stefan, in ceea ce priveste
derularea proiectului privind pictarea Catedralei Sfintii Imparati Constantin §i
Elena si am sperante mari in fmalizarea acestui proiect.
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Pfula 'in prezent, am participat la toate sedintele, ordinare si extraordinare, in

cadrul acestora intervenind, si contribuind la perfectionarca unor texte de hotarari si
la adoptarea acestora.
Recunosc, mai am mul te de facut in calitate de consilier local, dar rna voi
stradui sa demonstrez ca se poate conta pe mine ~i va asigur ca nici un efort fizic
sau intelectual nu va :fi prea mare atunci cand actiunile sunt indreptate spre
ajutorarea celor aflati in nevoie.
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