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reprezentat
pentru mine
primul an m
Consiliul
General

jntelegerea func^ionari! Primariei si a Consiliului General.

Desi m-am documental anterior cu privire la activitatea pe care urma sa o
desfasor si Tn|elegeam procesele formale ale primariei, experienta practica a
primului an a contribuit foarte mult sa 7n(eleg cu adevarat modul practic de
functionare si dinamica celor doua inslitutii.

Identificarea priorita'tilor.

Consiliul General hotaraste In foarte multe domenii, iar activitatea Primariei este
(oarte complexa. Pe parcursul primului an dorinta de a ma implica in cat mai multe
activity a fost foarte mare dar am descoperit ca este mai eficiant si-mi aleg
anumite directii specifice in care sa-mi Tndrept eforturile pentru a obtine schimbanle
pecare le doresc.

Transparentizare.

Am promis ca voi tmbunatati substantial transparen(a activitatilor Consiliului si a
Primiriet iar in pritnul an am reusit acest lucru pentru sedintele comisiilor de
specialitate, pentru proiectul de Regulament de organizare si functionare al
Consiliului, pentru concursunle organizate si contractele mcheiate de Primarie.



Ce imi
propun
pentru
urmatorii 3
ani din
mandat

Proiectele esentiale pana la fmalul
mandatului:

• Reorganizarea eficienta a Prirnariei si a subordonatelor;

• Imbunatatirea transparence! decizionale;

• Cresterea veniturilor Primariei;

• Imbunatatirea punerii in aplicare a hotararilor Consiliului
General;

• Cresterea calitatii interac îunii Primariei si Consiliului cu
cetatenii;

» Implicarea cetatenilor si societatii civile in deciziile
administrative.



Sedinte de
9 7

Consiliu
General

29 de sedinte din 29 - participate 100%

Am votat (pentru/TmpotrivaVatyinere)
oportunitatea a 475 de proiecte de hotarari

Durata medie a sedintelor de consiliu general a
fost de aproximativ 3 ore

Am facut 8 interpelliri

Am facut amendamente pentru Orbital
Bucuresti, hotararile. de suspendare a PUZ-
urilor, ADI gestiune deseuri, Tarif deseuri
EcoSud

Toate sedintele Consiliului General cu proiectele care au fost aprobate pentru a
fi discutate pe ordinea de zi pot fi consulate algj.



Fiecare consilier ?$i alege comisia de specialitate (eel putin 1, maxim 3}
din care vrea sa faca parte In functie de cunojtinte si domennle in care
vrea sa contnbuie in cadrul acestor comisii se analizeazS proiectele de
hotarari si se emit avize consultative pentru plenul Consiliului General.

Comisia Juridica si de Discipline
• Presedinte al comisiei
» Am participat la 24 de sedinje din 24
• Am analizat din punct de vedere al legalita;n 475 de proiecte de hotarari

Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului
• Am participat la 14 ?edirt{e din 14
• Am analizat din punct de vedere al oportunitatii 16 proiecte de hotarari

Comisia de mvatamant si Tineret
• Am participat la 10 ?edin(e din 10
• Am analizat din punct de vedere al oportunitafii 40 de proiecte de

hotarari

Procesele verbale detaliate ale comisiilor pot fi consultate aicj.



Initiator
• Proiect de hota"rare privind adoptarea

Regulamentului local de proiectare a infrastructurii
pentru bicicleteTn Municipiul Bucure?ti

• RegulamentuI de organizare si functionare al
Consiliului General

• Aproximativ 10 intalniri cu colegi consilieri si
Secretarul General.

Coinitiator (impreuna cu colegi din
]̂ grupiil USR PLUS)

• 15 proiecte de hotarari

[:|=| Coinitiator (impreuna cu colegi din
grupiil USR PLUS si PNL)
• 2 proiecte de hotarari



Membru AG
companii
municipale

Adunarile generate sunt organele de coordonare a
compamilor municipale. In subordinea lor se afla consiliile de
administrate iar in subordinea acestora sunt director!! general! care
au activitate constants si iau marea majoritate a deciziilor executive.
Consilierii general! sunt reprezentantii aclionamlui Municipiul
Bucuresti si decid directia generals fn care merge compania.
Aceasta activitate este neremunerata.

Cimitire Bucuresti SA
• Am participat la 7 adunari generale
• Au fost demarate procedurile legale pentru

dizolvarea $i lichidarea societatii

Parking Bucuresti SA
• Am participat la 7 adunSri generale

Service Ciclop SA
• Am participat la 1 adunare generals



Autoritatea
Teritoriala
de Ordine
Publica

Autoritatea Terrtoriala de Ordine Publica (ATOP) este organism
cu rol consultativ, fara" personalrtate juridica, care asigura, prin
activitatea sa, reprezentarea si promovarea intereselor comunitatii Tn
scopul asigurarii unui climat de sigurantci si securitate publica si
contribuie la colaborarea institutiilor publics cu atributii in acest
domeniu.

Component finals ATOP a fost validate pe data de 1
septembrie 2019, cu numirea de catre Primarul General
a celor 3 reprezentanti din partea comunitatii. Prima sedinta' a
Autoritatii pe 12.09.2021 tn cadrui careia am fost ales presedinte. A
doua sedintS s-a desfasurat pe 15.10.2021, iar procesul verbal poate
fi consultat aici. Aceasla esle o activitate remunerate.

perioada de cand1 1 • . scurta
si-a reluat activitatea:

am dezvoltat informatiile despre autoritate disponibile
pe websiteujgcqsjeia. respectiv am adaugat: datele de contact,
singurul plan strategic anuat mtocrnit (2007), rapoartele de
activitate ale institutiilor membre din ultimii 4 ani;

• am publicat pentru prima oara procesul verbal al sedintei
autoritatii;

• am avut 3 mtalniri cu conducatori ai institutiilor membre ATOP;
• Am efectuat o vizita la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii

de Urgent̂ .



Consilierii general! pot fi numiti Tn consiliile de administratie a scolilor
speciale din Bucuresti Aceste consilii de administrate iau deciztile
de coordonare si organizare a activrtatii respectivelor scoli. Consider
ca modul in care este organizata la acest moment functia de
consilier genera! si dinamica numeroaselor activity de la nivelul
Consiliului General ar face mai potrivita' ocuparea acestor pozitii de
cetateni din proximitatea scolilor speciale mai implicati in activitatea
didactica si administrative a acestora. Aceasta activttate este
neremunerata.

Membru in consilii de administratie scoli
speciale

• Liceul Tehnologic Special nr. 3. Am vizitat liceul si am
participat la 2 sedinte.

• Scoala Gimnaziala Specials nr. 5



Lider al
consilierilor
general! USR
PLUS

Conform sistemului de rotatie stabilit informal Tn
grupul USR PLUS, am detinut aceasta functie
pentru o perioada de 4 luni Tntre 11 mai si 10

septembrie2021.

Tn aceasta perioada au fost adoptate un numa'r
de 9 hotarari USR PLUS.

Am avut 2 TntSlniri in formatul lideri de grup -
viceprimari.

Am coordonat 14 sedinte interne ale grupului
USR Plus.



9antler bd. Prelungirea Ghencea

Blocul social din Prelungirea Ghencea

2 vlzlte la spttalul modular din Plpera



1 plangere penala si 1 denunt formulate pentru
ilegalitati constatate.

De la inceputul mandatului am participat la sedinte
saptamanale de pregatire a activitatii Tn Consiliul

General impreuna cu colegii din grupul USR PLUS

Intalnire cu PG, viceprimari, consilieri, membri
CTUAT pentru discutarea marilor proiecte

urbanistice ale Bucurestiului.

Discutii cu directorul general si membrii consiliului
de administratie Termoenergetica cu privire la

situatia companiei si a sistemului de furnizare a
agentului termic Tn Bucuresti.




