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2020

Dragi joițeni,  

Pe 24 octombrie 2020, prin votul
vostru, îmi depuneam jurământul,
cu mâna pe Constituția României
și pe Biblie. După jurământ, am
devenit oficial consilier local al
Comunei Joița. 

Jurământul depus este un
angajament asumat față de mine
și apoi față de dumneavoastră.
Jurământul e un act sacru și are o
simbolistică aparte în viața mea
profană. 

Am promis să fiu disponibil ,  să vă
reprezint interesele 100%. Lunar
mi-am prezentat activitatea în
mediul online. Continui să fac
același lucru până la sfârșitul
mandatului.  

Am fost cel mai activ consilier
local în anul 2020. 

Vă mulțumesc pentru încrederea
acordată. 

Facem Joița și Bâcu Bine,
#împreună. 



PROIECTE  DEPUSE
 

 TRANSPARENȚA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
- 29.10.2020  

1 .

Unul din obiectivele mandatului meu de consilier local
este transparentizarea Primăriei și  Consiliului Local Joița.
EXISTĂ O REZISTENȚĂ ÎN ACEST SENS LA NIVELUL
ADMINISTRAȚIEI LOCALE.

Proiectul își  propune să mărească gradului de
responsabilitate al administrației publice față de 
 cetățean, stimularea participării  active a cetățenilor în
procesul de luare a decizii lor și creșterea  gradului de
transparență la nivelul administrației publice locale -
https://visinelbalan.ro/proiect-de-transparentizare-a-
administratiei-publice-locale/ 

   2.  DIGITALIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
- 03.11.2020
  
Am propus e-primariata.ro.  Ne-au oferit platforma
gratuită. Autoritatea locală s-a opus. Un alt obiectiv al
mandatului meu de consilier local este transparentizarea
prin digitalizare a Primăriei Comunei Joița și Consiliului
Local al Comunei Joița. 

Totodată, prezentul proiect își  propune să mărească
gradul de responsabilitate al administrației publice față de
cetățean, stimularea participării  active a cetățenilor în
procesul de luare a decizii lor, creșterea  gradului de
transparență la nivelul administrației publice locale și
facilitarea interacțiunii cetățeanului cu Primăria Comunei
Joița -  https://visinelbalan.ro/proiect-de-digitalizare-
a-administratiei-publice-locale/  
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   3 .  BURSE PENTRU ELEVI - 05.11.2020  

Proiectul are drept scop susținerea activității  de învățare
cu  performanțe, precum și scăderea abandonului școlar al
elevilor și asigurarea accesului egal la educație al tuturor
copiilor - https://visinelbalan.ro/proiect-de-acordare-
a-burselor-de-merit-elevilor-din-comuna-joita-pentru-
anul-2020-2021/

   4.  REDUCEREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR - 16.11.2020
  
În cadrul audiențelor online, mulți cetățeni mi-au scris
că sunt în incapacitatea de a-și mai plăti taxele și
impozitele locale: “În iunie mi-a încetat contractul de
muncă.. .”,  „Pandemia mi-a afectat locul de muncă și
implicit viața mea profesională.” .  

Proiectul reducerea taxelor și impozitelor locale vine ca o
gură de aer pentru locuitori și  trebuie privită din
perspectiva dificultăților financiare cu care se confruntă
sau se pot confrunta membrii comunității  noastre -
https://visinelbalan.ro/proiect-privind-reducerea-
taxelor-si-impozitelor-locale-pentru-anul-2021/

  5. TRECERI DE PIETONI SUPRAÎNĂLȚATE - 23.11.2020

În comuna Joița, săptămânal au loc accidente – uneori
soldate cu morți.  Viața copiilor, bătrânilor comunei Joița
sunt în mare pericol și de aceea am realizat acest proiect.  

Comunitatea are responsabilitatea de a reacționa și de a
gândi urgent soluții  pentru prevenirea unor mari
catastrofe. În vederea sporirii  gradului de siguranță
rutieră pentru locuitorii  comunei Joița am depus proiectul
- https://visinelbalan.ro/proiect-privind-demararea-
procedurilor-pentru-efectuarea-lucrarilor-de-
suprainaltare-a-trecerilor-de-pietoni-nesemaforizate/
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  6 .  AMENDAMENTE LA REGULAMENTUL DE
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL
JOIȚA - 01.12.2020  

Un regulament care încalcă dreptul cetățenilor de a fi
informați,  prin rețele de social – media, la activitatea
consiliului local.  Regulamentul încalcă dreptul la
caracterul public al ședinței.  

Administrația în slujba comunității  și  a cetățeanului
implică eliminarea clișeelor și blocajelor de comunicare
existente azi între cetățean și administrația comunei Joița
- https://visinelbalan.ro/amendamente-propuse-la-rof-
c-l-joita/ 

CARACTERUL PUBLIC AL ȘEDINȚELOR DE CONSILIUL
LOCAL este parte din credința și mandatul meu de ales
local.  Cetățenii mi-au încredințat acest mandat și lupt
până la capăt. Nu vă las!! ! !  

EXTRAS DIN CONTESTAȚIA ÎNAINTATĂ PREFECTULUI
JUDEȚULUI GIURGIU - https://visinelbalan.ro/am-
contestat-proiectul-de-hotarare-prin-care-se-interzice-
inregistrarea-sedintelor-de-consiliul-local-de-catre-
consilierii-locali/
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AM  PREZENTAT
TOATE  ȘEDINȚELE

DE  CONSILIUL
LOCAL  JOIȚA

ȘEDINȚA de Consiliul Local Joița,
16.11.2020 -
https://visinelbalan.ro/sedinta-
de-consiliul-local-joita-din-16-11-
2020/ 

ȘEDINȚA de Consiliul Local Joița,
03.12.2020 -
https://visinelbalan.ro/sedinta-
de-consiliul-local-joita-din-03-
12-2020/

TOTUL ESTE PUBLIC PE 
 https://visinelbalan.ro/categor

y/facem-joita-si-bacu-bine/



22- audiențe online/
fizice avute în 2020. 

În 2020, pe emailul meu
office@visinelbalan.ro ,  pe
platforma de whatsapp -
0743365469  și  pe pagina
de
facebook/VisinelBalan ,
au sosit mai multe sesizări
de la cetățenii comunei cu
privire la problemele din
comună.

Unii dintre cetățeni au
venit și cu soluții .  

Oricine se poate
programa în audiență, fie
online sau fizic. Acestea
au loc în fiecare zi,  de
luni până duminică, între
19:00 – 20:00.

Disponibil 100% -
https://visinelbalan.ro/
audiente-cu-cetatenii/  

Vă mulțumesc. 



CONT INU I  SĂ  TE  REPREZ IN T
 

FACEM  JO I ȚA  Ș I  BÂCU  B INE !


