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~edinte

ale Consiliului Judetean

in anul 2010 am participat la toate ~edin~e1e ordinare ~i extraordinare ale
Consiliului Judetean Valcea. De asemenea, am participat la toate convod.rile
facute de pre~edinte1e sau vicepre~edinpi Consiliului Jude~ean ~i la dezbateri
publice.
~edinte

ale eomisiei de specialitate

in calitate de consilier jude~ean, membru in Comisia Jurididi, am
executat mandatul incredintat de vaIcem in ~edintele ordinare ~i extraordinare,
in comisia de specialitate din care fac parte.
Activitatea in Comisia Juridid. a insemnat verificarea legalitapi tuturor
proiectelor de hotarare depuse, colaborarea cu direq:iile de specialitate din
aparatul propriu al Consiliului Judetean Valcea ~i celelalte comisii de specialitate
ale acestuia ~i s-a concretizat in exprimarea puncte1o'f de vedere personale cat ~i
a votului meu in funqie de tema discutiei ~i de proiectul dezbatut ~i de multe
ori au fost retinute propunerile mele, modificandu-se proiectul de hotarare
atunci cand a fost cazuL

Intalniri eu eetatenii
Pregatirea de inginer silvie, locul de mund. la Directia Silvid. Valcea ~i
funqiile de conducere detinute la acest loc de mund. timp de peste 20 de ani,
mi-au dat posibilitatea cunoa~terii tuturor zonelor din judetu1 Valcea, a

factorilor de decizie ~i conducere din judet cat ~i a locuitorilor acestora, cu
necazurile, greuta?Je ~i bucuriile lor.
Am avut intilniri cu ceta~enii ~i cu reprezentan~ administratiei publice
locale din mai multe localit3:ti ale judetului VaIcea, exemplificand doar cateva :
Ram.nicu VaIcea, Horezu, Draga~ani, Babeni, Coste~ti, Pesceana, Amara~ti,
Cerni~oara, Tom~ani, Matee~ti, Vaideeni, Maldarqti, Stroe~ti, Copaceni,
Uipu~ata, Livezi, Danicei, Stoile~ti ,Creteni, Lungesti,Madulari ,Ionesti ~.a.

Audiente
Prin specificul meseriei de silvicultor, rna deplasez in teritoriu, ocazie cu
care am avut permanent intilniri cu locuitorii din jude~ la sediul primariilor, in
diverse locuri publice, neavand organizat un program de acordare a audien~elor
din lipsa unui spa\iu adecvat.

Sesiuni de instruire
in decursul anului 2010 nu am participat la nici-o sesiune de instruire. M
a preocupat ~i rna preocupa pregatirea proprie de specialitate in domeniul
administratiei publice locale.

Activitatea in teritoriu
incilniri cu autorita~e publice din teritoriu, unitati administrative, ~coli,
biserici ~i cu populatia rurala am avut multe la solicitarea acestora ~i din proprie
initiativa, legate in special de gospodarirea fondului forestier, paza acestuia,
respectarea regimului silvic, asigurarea cu materiallemnos pentru incalzit, puieti
forestieri ~i omamentali.

Initiative - propuneri
orice ini\iativa ~i proiect de hot3:rare care sa duca la
modemizarea retelei de drumuri comunale, introducerea apei
potabile, a canalizarii in comunele ~i satele judetului, dezvoltarea agroturismului.
Am ac\ionat pentru cre~terea suprafetei fond~ui forestier, asigurand material
saditor necesar pentru impadurirea terenurilor agricole degradate ~i in curs de
degradare, am valorificat intreaga gama de produse lemnoase ~i nelemnoase din
fondul forestier proprietate publica a statului, asigurand astfel locuri de munca
~i venituri pentru popula\ia din mediul rural, in special in zonele defavorizate
ale juderuJui.
Am

cre~terea

sus~ut personal

~i

Alte aspecte relevante

Sunt membru in ATOP, am participat la toate ~edintele de lucru ale
autorititll, indeplinindu-mi sarcinile trasate. Sunt membru in Comisii de
specialitate ale Prefecturii Judetului Valcea - LS.U., c.]. de aplicare a legilor
fondului funciar, Colegiul Prefectural. Am Participat direct la realizarea
Strategiei de Dezvoltare Economico - Sociala a judetului Valcea 2007 - 2013,
cu propuneri concrete pe domeniul "Resurse Naturale ~i Proteq:ia Med:iului",in
cursul anului 2010 sprijinind toate :initiativele autoritatilor locale pe acest
domeniu. Alaturi de ceilalti colegi consilieri, am participat la activititi ~i
evenimente culturale organizate in judet.
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