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Ocup cu onoare aceasta functie de autoritate publica care emana de la cetateni din anul
2012 dobandind astfel experienta in ceea ce priveste problemele specifice ale administratiei
publice locale precum si in desfasurarea sedintelor de consiliu local.
In tot acest interval de timp am vazut ce insemna problemele cu care cetatenii
municipiului Alexandria se confrunta in viata de zi cuzi.
forul legslativ al
Yazand aceste probleme ale oamenilor care m-au trimis
municipalitatii am incercat si reusit sa pun deasupra interesului personal interesul public
Funcfia de demnitate publica aleasa de catre concetateni i1i ofera $ansa de a gasi solufii
pentru rezolvareaproblemelor si a veni in sprijinul lor.
In temeiul art. 51, alin. 4 din Legeanr.2l5 din anul 2001 cu privire la administralia
publicd local[, am intocmit acest raport de activitate pe care il aduc la cunostinta publica.
Raportul pe care il prezint, este pe perioada ianuarie 20l3-decembrie 2013 si reprezinta
doar o parte a activitatii desfasurata de mine in slujba cetatenilor municipiului Alexandria.
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PREZENTA
Cu exceptia a trei sedinte am participat la toate sedintele Consiliului local (ordinare,
extraordinare si de indata) care au fost in numar de 22.
In anul 2013 at fost dezbatute si adoptate un numar de372 de HCL-uri.
In cadrul sedintelor la care am participat au fost adoptate un numar de 308 HCL-uri pe
le-am
votat.
care
Nu am initiat in mod direct niciun proiect de hotarare. Am venit cu idei care s-au
concretizat prin proiecte de hotarari initiate de Primarul municipiului Alexandria.
In calitate de ales local, am depus la termen gi in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, declaralia de interese qi de avere.
Am comunicat cu mass-media, problemele de interes ale comunit6tii, ori de cate ori mi sa solicitat.

II.

ACTIVITATEA

IN

CADRUL CONSILruLUI LOCAL

AL

MUNICIPruLUI

ALEXANDRIA
Impreund cu colegii consilieri din grupul politic din care fac parte am propus si aprobat
proiecte de hotarari care vizeza oferirea de servicii publice de calitate cetatenilor municipiului
Alexandria.
Comisiile de specialitate in care imi desfbgor activitatea sunt:

-,,COMISIA PENTRU ACTIWTATI ECONOMICE, BUGET FINANTE, SERVICII
PUBLICE ;I AGRICaLTURA" avand functia de presedinte si
.'COMISIA PENTRA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA,
APARAREA ORDINEI PABLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTATILOR
CETATENILOR'.

In cadrul sedintelor din cadrul Consiliului Local au fost dezbatute si aprobate proiecte
hotarare ce au vizat

-

-

-

de

:

dezvoltarea economico-sociall gi de mediu a municipiului cum ar fi: Aprobarea
bugetului general al municipiului Alexandria, Stabilirea impozitelor si taxelor locale,
Rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria, Stabilirea ajutoarelor pentru
incalizrea locuintelor din bugetul local, aprobarea de indicatori tehnico economici pentru
diverse obiective de investitii, aprobarea strategiei de dezvoltare a municipiului
Alexandria in perioada 2014-2020 etc;
administrarea domeniului public qi privat al municipiului cum ar fi: concesionarea
bunurilor imobile sau serviciilor publice care apartin domeniului public sau privat de
interes local al municipiului Alexandria, inchirierea bunurilor imobile care apartin
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, vanzarea
bunurilor mobile sau imobile care apartin domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria;
cooperarea interinstitu{ionali pe plan intern gi extern, cum ar fi aderearea
municipiului Alexandria la Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara ( "ADI Alexandriatransportul public de calatori", "ADI Managementul Deseurilor Publice", ADI
ooTeleormanul",
ADI "EUROTELEORMANUL") etc;
gestionarea serviciilor furnizate cltre ceti{eni cum ar fi: -sustinerea activitatilor
culturale la nivelul municipiului Alexandria, activitatilor sportive, alocarea de fonduri
pentru bursele elevilor alexandreni, alocrea de fonduri catre unitatile de cult din
municipiul Alexandria indiferent de religie, aprobarea infiintari unui parc industrial in
municipiul Alexandria, etc. ;

In cadrul sedintelor Consiliului Local Alexandria, am militat pentru :
-utilizarea eficienta a banilor publici ai municipiului;
-transparenta deciziilor publice ;
-primarea interesului public al cetatenilor deasupra interesului personal;
-incurajarea mediului de afaceri;
-protectia, in cadru legal, cetatenilor defavorizati ai municipiului Alexandria;
-sprijinirea si incurajarea tinerilor sa se implice activ in actul de cultura si de sport
promovat la nivelul municipiului Alexandria;
In indeplinirea mandatului de ales local am primit cetateni in audfunta care mi-au relatat
anumite probleme atat de interes public cat si personal pe care le-am comunicat atat Primarului
municipiului Alexandria cat si altor institutii publice din municipiu pentru competenta
solutionare.
In urma audinetelor solicitate am observant ca cele mai apasatoare probleme ale
cetatenilor sunt:
- construirea de locuinte atat pentru tineri cat si sociale;
- lipsa locurilor de munca;

- imbunatatirea masurilor de protectia sociala ;
-amenajarea corespunzatoare a parcului Padurea Vedea ca loc de relaxare;
-construirea unui bazin de innot descoperit;
-construirea unui camin pentru persoane varstnice;
- lipsa unui cinematograf si a unui teatru.

ilI.

PREZENTA LA ACTIUNI ORGANIZATE DE CONSILruL LOCAL
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

SI

DE

tn calitate de consilier, am rdspuns prezent la un important numdr de acfiuni organizate de
cdtre Consiliul local si Primdria Alexandria.
-am sponsorizat evenimentul "Zilele municipiului Alexandria" cu o importanta suma de
banii;
-am participat la premierea celor mai frumase spatii verzi din municipiu, eveniment
or garizat cu pri lej ul " Zilelor muni c ipiului Alexandri a".
- am participat la sedinta festiva a Consiliului local al municipiului Alexandria cand au
fost acordate titlurile de Cetdlean de onoare al municipiului Alexandria;
- participare la festivitAfile organizate cu prilejul Zilei na[ionale, de Decembrie 2013, 24
ianuarie 2013 -Ziua Principatelor Romane,Ziua drapelului, Ziua Armatei,Zarezan;,1-iunie,
- Participare la'oFestivalul de teatru tanar- Ideo-Idies", etc.
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