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 Am fost ales în Consiliul Local Cluj-Napoca pe lista Partidului Democrat 

Liberal Cluj-Napoca, pe poziŃia a 3-a, ocazie cu care Ńin să mulŃumesc încă o 

dată clujenilor pentru încrederea acordată la alegerile din 1 iunie 2008. 

 La şedinŃa de constituire a Consiliului Local am făcut parte din 

conducerea acesteia fiind şi cel mai tânăr consilier local. De asemenea, am fost 

ales preşedinte al Comisiei de validare a mandatelor, calitate în care, alături de 

ceilalŃi colegi, am validat mandatele consilierilor locali aleşi. 

 În urma discuŃiilor din grupul politic al consilierilor PDL, am fost 

desemnat să fac parte din 2 comisii de specialitate ale Consiliului: Comisia a II-a 

juridică, administraŃie publică, servicii publice şi comerŃ şi Comisia a III-a 

urbanism, amenajarea teritoriului şi protecŃia mediului. De asemenea, am fost 

ales preşedinte al Comisiei II (juridică) şi secretar al Comisiei III (urbanism). 

 De la constituirea Consiliului Local şi până la sfârşitul anului 2008, am 

participat la toate şedinŃele convocate: 6 ordinare, 1 extraordinară şi 2 de îndată. 

Am participat la adoptarea celor 302 hotărâri de Consiliu din totalul de 319 

proiecte propuse spre aprobare. Împreună cu ceilalŃi consilieri locali şi domnul 

primar, am iniŃiat 17 proiecte de hotărâre. De asemenea, am avut 21de 

intervenŃii în plenul Consiliului în special pe linie juridică, domeniu în care m-

am specializat.  

 Am participat la toate şedinŃele Comisiilor de specialitate din care am 

făcut parte: 9 şedinŃe ale Comisiei juridice şi 7 ale Comisiei de urbanism, 

participând la adoptarea a 99 avize în Comisia juridică şi a 151 avize în Comisia 

de urbanism. Am depus o intensă activitate în Comisia juridică, propunând 



amendamente la proiecte de hotărâri foarte importante pentru comunitatea 

noastră precum cel referitor la asocierea cu judeŃul Cluj pentru construirea 

stadionului municipal şi a sălii polivalente, zona metropolitană, regulamentul de 

blocare şi ridicare a autovehiculelor staŃionate neregulamentar, aprovizionarea 

unităŃilor comerciale sau cu materiale de construcŃii. 

 Am fost ales în unanimitate preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local în 

şedinŃa din 23 decembrie, calitate pe care o deŃin şi în prezent. 

 Am avut o colaborare execepŃională pe probleme administrative cu 

primarul municipiului, domnul Emil Boc, domnul viceprimar Sorin Apostu, 

secretarul municipiului Aurora łărmure şi direcŃiile de specialitate din Primărie 

pentru a soluŃiona probleme majore ale municipiului ridicate de cetăŃeni. Am 

Ńinut un număr de 44 audienŃe la biroul organizaŃiei de tineret PDL de pe B-dul 

Eroilor, nr. 2, problemele ridicate de cetăŃeni referindu-se îndeosebi la 

iluminatul public, curăŃenia stradală, ordinea publică, salubrizarea menajeră, 

control urbanism, siguranŃa traficului rutier, amenajarea unor baze sportive. Am 

realizat că discuŃiile cu cetăŃenii sunt foarte importante deoarece aceştia au idei 

excelente pentru viitorul comunităŃii; spre exemplu, în urma unei audienŃe am 

propus executivului local modernizarea Parcului Feroviarilor. 

 De asemenea, am participat la numeroase întâlniri cu cetăŃenii alături de 

primarul Emil Boc şi deputatul PDL Daniel Buda, încercând să mă implic în 

rezolvarea problemelor semnalate de cetăŃeni în special în cartierele Grigorescu, 

Mănăştur şi Zorilor, acestea fiind zonele de care răspund politic ca şi consilier 

local PDL. 

 În măsura posiblităŃilor, am direcŃionat petiŃiile cetăŃenilor spre instituŃiile 

competente, beneficiind şi de sprijinul colegilor mei tineri consilieri judeŃeni 

PDL. 

 M-am implicat activ în susŃinerea organizaŃiilor studenŃeşti, fiind 

consilierul local care am mediat discuŃiile cu reprezentanŃii celor trei carduri 



studenŃeşti (Studcard, Euro<26 şi ISIC), proiectul de hotărâre fiind adoptat în 

forma lucrată de mine şi direcŃia de specialitate din Primărie. 
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