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CONSILIUL LOCAL A
NR. I

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL
BROSTEANU ANDREEA

pe anul 2012

Una din cele mai onorante activitali ale vielii publice este reprezentarea comunitalii gi

concetatenilor tai. Funcfia publica i{i ofera gansa de a gasi solulii pentru rezolvarea probelmelor si
a veni in sprijinul concetatenilor tai.
In temeiul ar1. 51, alin. 4 din Legea nr.215 din anul 2001 cu privire la administralia publicd
locald, prin prisma acestui raport de activitate, aduc la cunogtinfa publicului larg, activitatea de

consilier desidqurat[ in Consiliul Local al Municipiului ALEXANDRIA, din perioada iunie -
decembrie 2012.
Raportul pe care il prezint, este o parte a activiffilii pe care am avut-o in calitate de reprezentant al
comunitilii alexandrene.

I. PREZENTA

-An participat la toate cele 148 de HCL din care doua proiecte au fost initiate personal.
In calitate de ales local, am depus la termen gi in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
declaralia de interese qi avere personald.
Am comunicat cu mass-media, problemele de interes ale comunitalii qi cele privind activitatea de
consilier, rbspunzdnd prompt cu declaralii punctuale pe diverse probleme.

II. ACTIVITATE

Impreund cu colegii consilieri am propus si aprobat de hotdrdri care sd aducd un plus in viala
oamenilor din comunitatea noastr6. Votul meu a fost intotdeauna acolo unde s-au aflat interesele
cetdlenilor locuitori ai municipiul Alexandria, la fel ca qi propunerile mele de hotardri, dar gi

ideile ridicate la dezbaterile din cadrul comisiilor de specialitate.
- Comisia de specialitate in care imi deslbqor activitatea este "COMISIA PENTRLI

ACTIVITATI ECONOMICE, BUGET FINANTE, SERVICN PUBLICE ^'1
AGRICULTURA" avand functia de secretar.

La intalnirile din cadrul Consiliului Local au fost dezbatute si aprobate proiecte de hotarare ce au

vizat'. r

- sprijinirea si incurajarea tinerilor in activitati cultural arlistice si sporlive;
- gospoddrireaoragului;
- transpoftuI in comun si in regim taxi:
- diverse probleme sociale;
- stabilirea taxelor qi impozitelor locale;
- asigurareautilitalilorpublice;
- aprobarea si rectificarea bugetului local al municipiului;
- atragerea investiliilor directe care creeazd locuri de muncd;



- acordarea de facilitali acelor investitori care ajutd la micqorarea ratei gomajului in
municipiu.

Atat in cadrul sedintelor Consiliului Local Alexandria. cat si in cadrul comisiilor arn militat
pentru:
- respectarea interesului cetatenilor;
- oporlunitati de invastitii si cheltuieli;
- sprijinirea si incurajarea tinerilor in activitati cultural arlistice si sporlive;
- strategii de dezvoltare a municipiului ;

- respectarea prevederilor legale in ce priveste valorificarea patrimoniului privat al rnunicipiului
si utilizarea dorneniului public al acestuia ;

- utilizarea eficienta, in interesul cetatenilor si a comunitatii, a banilor publici.

In cadrul intalnirilor in teritoriu cu cetatenii am preluat toate problernele sesizate de acestia si

constatate de mine, le-am adus la cunostinta Consiliului Local si autoritatii executive a Prirnariei.
solicitand responsabilitati de rezolvare.
Pentru o parle din probleme m-am implicat direct, colaborand cu comparlimentele de specialitatc
din cadrul Primariei.
La solicitarea cetatenilor, locuitori ai bolcurilor ANL Sl, 52, 53, 54, am propus si ulterior
aprobat in unanimitate qi pus in practic[ proiectul de hotarare prin care este asigurat transporl
gratuit special pana la scoala si de la scoala pentru elevii din clasele I-Vlll, locuitori ai blocurilor
ANL S1, 52, 53, 54. oferit cu sprijinul societatii S.C. TRANSLOC PREST S.R.L.
Am arut initiativa de a face o propunere pentru oferirea titlului de Cetatean de onoure doamnei
T4NASE ELENA, propunere care a fost sustinuta si votata in unanimitate.
Cele mai semniflcative solicitari venite din partea alexandrenilor cu care am stat de vorba s-au
ref'erit la:
- nevoia de locuri de munca si locuinte :

- cainii vagabonzi ;

- curatenia intre blocuri. programul de ridicare a resturilor
menajere ;

- transporlul in comun si cel in regim taxi ;

- adoptarea unor masuri legate de protectia sociala ;

- propuneri de evenimente cultural arlistice si sporlive.

III. PREZENTA LA ACTIUNI ALE PRIMAruNT

in caf itate de consilier, am respuns prezent la un important numdr de acliuni organizate de cdtre

Primdria Alexandria, cu sentimentul datoriei gi al pldcerii, dintre care men{ionez :

- participare activa la sarbatorirea ZlIelor Municipiului Alexandria oferind premii copiilor cu

merite deosebite la invatatura. cadrelor didactice, dar si sportivilor cu performante nationale ;

- acordarea titlurilor de Cetilean de onoare al oragului
- participare la festivitdtile organizate cu prilejul Zilei nafionale, de I Decembrie 2012, Ziua
Drapelului; Ziua Armate|' Zarezan
- Parlicipare la "Festivalul Martisorului" aflat la prima editie ;



IV. PUNCTE DE VEDERE

Mi-am rezervat o perioadb de timp rezonabild pAnd la analiza activitAlii, pentru acumularea unei
serii de evenimente care sd-mi permit[ conturarea unei viziuni generale gi a unei opinii personale
perlinente. Satisfaclia de a lucra in favoarea semenilor se imbind cu provocarea de a colabora cu
persoane din medii profesionale diferite, de orientdri politice diferite, cu apartenen!5 etnicd
diferitS, cu pozilii sociale diferite. A line cont de aceste aspecte, de mentalitdlile generate de ele,
este esenlial in promovarea unor idei qi a intereselor cetilenilor.

in final imi exprim pldcerea de a face parte dintr-un grup de oameni care, dincolo de aspectele
care-i diferentiaz6, impdrtbgesc cAteva trdsituri remarcabile: manifesti permanent o atitudine pro-
activ6, sunt atenli la problemele urbei qi ale locuitorilor incercand sa gaseasca solutii de rezolvare
care sa-i multumeasca pe cetateni.
imi exprim regretul cd nu am reugit sd rezolv mai multe probleme sesizate de cdtre alexandreni,
insd voi fi intotdeaunaprezenta in mijlocul dumnealor, incercdnd s5-i sprijin.
Doresc sd mullumesc tuturor concetdfenilor mei pentru increderea pe care mi-au acordat-o qi ii
asigur de intreaga mea recunoqtinfd gi disponibilitate in a le reprezenta interesele.

Drept care inchei si semnez.

CONSILIER LOCAL *ANDREEA BROSTEANU
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