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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 de la începutul mandatului
până în prezent.
Vă mulțumesc pentru încrederea
acordată.
Facem Joița și Bâcu Bine,
#împreună.

PROIECTE DEPUSE
1. ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC
LOCAL DE PERSOANE - 180/13.01.2021
Printre proiectele asumate în campanie pentru această
minunată comună se află înființarea unui serviciu de
transport public de persoane la nivelul administrației
locale. Mai exact, achiziționarea de autocare – 100%
electrice și dezvoltarea unui parc de încărcare a
autocarelor.
- https://visinelbalan.ro/infiintarea-serviciului-detransport-public-local-de-persoane/
2. BRANȘAREA CETĂȚENILOR LA REȚEAUA DE APĂ
POTABILĂ ȘI DEZVOLTAREA REȚELEI DE CANALIZARE 466/26.01.2021
Actuala administrație a comunei Joița, veche de peste 17
ani, nu a reușit să ofere cetățeanului condiții de trai
civilizate – apă și canalizare. Un trai de nivelul secolul 21.
Este greu de crezut că dacă va continua tot în ritmul
acesta, o va face. Însă putem remedia această situație prin
implicare.
https://visinelbalan.ro/proiect-de-bransare-acetatenilor-la-reteaua-de-apa-si-dezvoltarea-reteleide-canalizare/
3.
SENSURI
GIRATORII
1473/11.03.2021

ÎN

COMUNA

JOIȚA

-

În comuna Joița, săptămânal au loc accidente – uneori
soldate cu morți. Viața copiilor, bătrânilor comunei Joița
sunt în mare pericol și de aceea fac un apel la intervenție
imediată pentru prevenirea unor catastrofe.
https://visinelbalan.ro/proiect-de-amenajare-a-unuisens-giratoriu/
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4. ÎNROLAREA COMUNEI
2231/08.04.2021

JOIȚA

LA

GHIȘEUL.RO

-

În urma unui sondaj online, realizat pe grupul intern de
Facebook FACEM JOIȚA ȘI BÂCU BINE, la nivelul
locuitorilor comunității noastre a reieșit că 99% dintre
respondenți (locuitori sau cetățeni cu proprietăți în
Comuna Joița) doresc să-și plătească taxele și impozitele
online, pe platforma ghiseul.ro
https://visinelbalan.ro/proiect-de-inrolarea-lasistemul-ghiseul-ro/
5.
STABILIREA
ȘI
SANCȚIONAREA
UNOR
COMPORTAMENTE DEVIANTE, DE NATURĂ SĂ PUNĂ ÎN
PERICOL MEDIUL ȘI SĂNĂTATEA CETĂȚENILOR 3258/02.06.2021
Sâmbătă, 22.05.2021, m-am deplasat cu fiul meu în parcul/
locul de joacă pentru copii, situat în Bâcu, strada
principală, intersecție cu strada Săbăreni, unde am fost
oripilat de cele identificate. Mi-am dat seama că
responsabilul cu îngrijirea spațiilor publice nu a mai
trecut prin zonă și în acest sens redactez prezentul
proiect de hotărâre.
https://visinelbalan.ro/proiect-de-hotarare-privindsanctionarea-unor-comportamente-deviante-de-naturasa-puna-in-pericol-mediu-si-sanatatea-cetatenilor/

PROIECTE PUBLICATE PE SITE-UL
WWW.VISINELBALAN.RO.
DIN NEFERICIRE ACESTEA NU SUNT PUBLICATE ȘI PE
SITE-UL PRIMARIAJOITA.RO.
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PLÂNGERI PREALABILE
1. STUDIEREA CONTRACTELOR DE PRESTĂRI SERVICII,
PROCESE VERBALE DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR ȘI ALTE
ANEXE - 1833/24.03.2021
Am solicitat studierea contractelor încheiate de Primăria
Joița și prestatorii de servicii, caietul de sarcini și alte
anexe cu privire la lucrările ce s-au finalizat sau sunt în
curs de finalizare, din 24 octombrie 2020 până în prezent.
La
această
solicitare
am
primit
Răspunsul
nr.
1472/17.03.2021. Total nesatisfăcător, prin care sunt
informat că documentele solicitate se află pe site-ul
instituției. Ca urmare a diligentelor și căutărilor
subsemnatului și a mai multor cetățeni interesați din
comună am ajuns la concluzia că acestea în realitate nu
pot fi identificate iar răspunsul primit este de fapt un
refuz de prezentare a documentației.
- https://visinelbalan.ro/plangere-prealabila/
2. INTIMIDARE, DISCRIMINARE ȘI LIMBAJ LICENȚIOS 59627/30.03.2021
Nu m-am lăsat intimidat și am acționat în consecință.
Această metodă, de intimidare și jignire, e o practică în
ședințele de Consiliul Local Joița motiv pentru care am
sesizat organele de cercetare pentru a fi tras la
răspundere.

O ACȚIUNE ÎN INSTANȚĂ
1. DIFUZAREA ȘEDINȚELOR DE CONSILIUL LOCAL JOIȚA
ÎN MEDIUL ONLINE.
https://visinelbalan.ro/cerere-de-chemare-injudecata/
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AM PUS BAZELE UNUI CANAL DE
COMUNICARE CU ȘI ÎNTRE
CETĂȚENII COMUNEI JOIȚA
WWW.JURNALDEJOITA.RO

AM TRANSMIS ȘEDINȚELE DE
CONSILIUL LOCAL JOIȚA
LIVE SAU ÎNREGISTRĂRI
TOTUL ESTE PUBLIC PE
www.visinelbalan.ro
www.facebook.com/VisinelBalan

AM SESIZAT, DE FIECARE DATĂ,
PRIMĂRIA JOIȚA CU PRIVIRE LA
PROBLEMELE SEMNALATE DE
CETĂȚENII COMUNEI

17 - audiențe online/
fizice avute în
6 luni din 2021.

În primele 6 luni din anul
2021, 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
venit și cu soluții.

au

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.

CONTINUI SĂ TE REPREZINT
FACEM JOIȚA ȘI BÂCU BINE!

