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Raport de Activitate

Perioada : 16.06.2009 - 31 .12.2010

Sunt consilier local din iunie 2008 si apartin Grupului de consilieri locali ai P.D.L.

Activitatea mea din Consiliul Local, in perioada raportata, a avut 5 componente:

1. Activitatea curenta in Gomisia nr. ll - Amenajarea Teritoriului, Urbanism,
Administrarea Domeniuluiu Public si Privat, Protectia Mediului, Realizarea
Lucrarilor Publice;

2. Initiative de adoptare a unor Hotarari ale Consiliu Local;
3. Participarea la dezbaterea proiectelor in sedintele de plen ale Gonsiliului

Local;
4. Propunerea de amendamente la proiectele de Hotarari ale Gonsiliului Locali
5. Rezolvarea problemelor ridicate de cetateni.

In perioada raportata am participat la un numar de 22 de sedinte ale Consiliului
Local, in care s-au dezbatut si adoptat Hotarari ale Consiliului Local cu privire la

bunul mers al activitatii Consiliului Local, Primariei, Serviciilor Publice si
societatilor comerciale aflate in subordinea Consiliului Local. Activitatea mea a

fost evidentiata prin participare activa si la obiect in dezbaterea Hotararilor
Consiliului Local, fara a abuza de timpul dedicat dezbaterilor, fara sa utilizez duelul
politic neproductiv, deseori prezent, din pacate in sedintele noastre. Am preferat
sa am luari de pozitie scurte, punctuale, prin sublinieri de aspecte, interventii si
amendamente la hotararile prezentate, in interesul orasului si al oamenilor.

In toata aceasta perioada, la sedintele Comisiei nr. ll, am participat in mod activ,
analizand fiecare proiect de hotararea ce a fost pus in dezbaterea comisiei. Atunci
cand am considerat ca formularea, continutul sau obiectul acestor proiecte,
propuse dezbaterii, trebuia lmbunatatit sau corectat am propus amendamente in
acest sens. 3

Proiectele de hotarari au fost initiate de catre primar, consilieri locali constituiti in
grup sau individual.

In perioada raportata, in cadrul sedintelor de Consiliu Local, am avut un numar de

65 de interventii si puncte de vedere in dezbaterea pro'iectelor de hotarari, am
propus un numar de 21 de amendamente si modificari ale acestor proiecte. Am
initiat un numar de2 proiecte de hotarare in domeniul sprijiniri dezvoltarii mediului
privat de afaceri si dezvoltarea invatamantului.

Toate proiectele de hotarare dezbatute in sedintele Consiliului Local, ?u fost
analizate, studiind toata documentatia de fundamentare pusa la dispozitie de
initiatori (expuneri de motive, referate de specialitate, harti, schite, anexe si
raporturi de evaluare).



Solicitarile, cererile si petitiile cetatenilor si ale persoanelor juridice, precum si

cefe ale organizatiilor non-guvernamentale au fost studiate, analizate si date spre
solutionare aparatului de specialitate din subordinea Consiliului Local si al
Primaru lu i.

Dezbaterile cele mai importante au fost consumate pe proiectele de hotarare ce
vizau bugetul consiliului local, proiecte de urbanism si dezvoltare, infrastructura
serviciilor si cea economica, probleme legate de dreptul de proprietate si de
folosinta, educatie si invatamant. " i

Personal am sustinut si promovat toate proiectele pe care le-am considerat ca
fiind in folosul comunitatii. M-am abtinut si am fost impotriva proiectelor ce am
considerat ca sunt in defavoarea orasului si al oamenilor, si deasemenea m-am
abtinut la votul hotararilor la care am solicitat prin amendamente imbuntatirea lor,
dar aceste amendamente nu au fost acceptate de initiatori, de multe ori din ratiuni
politice.
La solicitarea cetatenilor m-am implicat in rezolvarea problemelor ridicate de catre
acestia cu privire la dreptul de proprietate sau folosinta, probleme de educatie si

invatamant, probleme legate de administratia publica locala, dezvoltarea mediului
economic privat, serviciul de salubritate, scutirea de taxe sau diminuarea acestora
pentru categoriile defavorizate.

Am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local in CA al Gradinitei de copii
nr.6, unde am participat la sedinta convocata de conducerea institutiei. In urma
analizei problemelor ridicate si a solicitarii conducerii institutiei de invatamant
prescolar, m-am implicat in rezolvarea problemelor administrative.

In perioada raportata consider ca am activat in Consiliul Local in conformitate cu
Constitutia si legile tarii, animat de buna credinta in rezolvarea problemelor cu
care se confrunta Municipiul Alexandria si cetatenii sai.
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