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Am avut ocazia 
să cunoaștem opinii-
le dlui. Florea cu prilejul 

unei întrevederi la sediul 
Organizației Jilava a Parti-
dului Pro România, proas-

păt înființată de acesta. 
Aici ne-au fost împărtășite 
o serie de probleme cu ca-
re se confruntă comunita-
tea din Jilava ca urmare a 
unei administrații nesatis-
făcătoare, desfășurată în 
ultimii ani. Astfel, am aflat 
că Jilava a rămas mult în 
urmă în privința dezvol-
tării urbanistico-edilitare, 
iar locuitorii comunei au 
mult de suferit din aceas-
tă cauză.

Echipa Pro 
România, formată 
din oameni 
deosebiți

Cum arătam mai sus, 
Felix Florea a înființat 
organizația  Pro Româ-
nia – Jilava, organizație 
a cărui președinte es-
te. El ne-a precizat că 
intenționează să candi-
deze la următoarele ale-
geri locale, din data de 27 

septembrie. 
„Vreau să vă preci-

zez că echipa Pro Româ-
nia este formată din oa-
meni deosebiți, care nu 
au mai făcut politică, cu 
o bună pregătire profesi-
onală și intelectuală și cu 
o bună reputație în comu-
nitate. Astfel, în nucleul 
acestei organizații avem 
asistente medicale, doc-
tori, ingineri ș.a.m.d. Nu 
este vorba de o concepție 
elitistă, ci am căutat oa-
meni de nădejde cu care 
să schimbăm ceva în co-
muna aceasta, pentru că 
oamenii sunt nemulțumiți 
cu privire la ceea ce se în-
tâmplă în comuna Jilava”, 
ne-a povestit Felix Florea.

Rețeaua de 
canalizare  
zace, de ani  
de zile,  
în părăsire

Acesta ne-a spus că 
în ultimii 4 ani de zile nu 
s-a realizat aproape nimic  
în localitate, cu excepția 
„unor proiecte începute în 
anul 2016”.

”Cetățenii sunt foarte 
nemulțumiți și se plâng în 
privința utilităților – apă, 
canalizare, gaze, rețele 
electrice. Și au drepta-
te! Rețeaua de canaliza-
re construită acum câțiva 
ani și stația de epura-
re nu funcționează nici 
acum. Așadar, sunt locu-

itori de pe multe străzi 
din comună care se plâng 
de utilități. M-am întâl-
nit cu ei și toți mi-au spus 
că au investit ei înșiși în 
aceste utilități, iar primă-
ria nu a făcut nicio extin-
dere de asemenea rețele 
de utilități. Sunt pes-
te 200 de cereri la pri-
mărie pentru extinderea 
rețelelor de energie elec-
trică, gaze, apă sau cana-
lizare, de exemplu. Sunt o 
groază de probleme și da-
că ai prelua mâine funcția 
de primar, nu ai ști cu ce 
să începi! De aceea, dacă 
voi ajunge la primărie, re-
zolvarea acestei probleme 
va fi prioritară”, a punctat 
Felix Florea.

Avocatul Felix Florea: 
„Jilava are nevoie imperioasă de o schimbare 

profundă la nivelul administraţiei locale!”
Această afirmație a fost făcută în contextul în care Felix Florea 
cunoaște foarte bine problemele din cadrul Primăriei Jilava unde, 
timp de 3 ani și jumătate, a avut calitatea de avocat colaborator. 
Astfel, a avut ocazia să se familiarizeze cu necesitățile comunității 
jilăvene, din punct de vedere al infrastructurii edilitare.

Andrei Dumitru

Felix Patrick Florea s-a născut pe 6 iulie 1974 în 
București. Este căsătorit și are un fiu în vârstă de 10 
ani.
În privința studiilor efectuate, Felix Florea a urmat 
cursurile Facultății de Management-Marketing din 
cadrul Universității Româno-Americană în anul 1996. 
În paralel cu studiile la această instituție de învățământ, 
a urmat și cursurile Facultății de Drept la Universitatea 
„Titu Maiorescu”, pe care a absolvit-o în anul 1997.
A susținut licența la  Facultatea de Drept a Universității 
București în anul 1998, când a devenit și avocat 
definitiv al Baroului București.
După terminarea studiilor a ocupat numeroase funcții, 
cum ar fi consilier juridic, director protecție clienți, 
avocat colaborator, în domeniul bancar, pentru ca, 
din 2004 să înființeze Cabinetul de Avocatură „Felix 
Florea”. Totodată, timp de 3 ani și jumătate, începând 
cu anul 2016, a ocupat funcția de avocat consultant în 
cadrul Primăriei Jilava.
Așadar, în prezent Felix Florea este cunoscut ca un 
avocat de succes în domeniul economic - comercial, 
financiar și bancar – având în „palmares” numeroase 
procese importante câștigate în domeniile amintite.

Cine este Felix Florea


