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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANULaOT2

lmi desfasor activitatea de consilier local in cadrul Consiliului local al

municipiului Alexandria,in conformitate cu prevederile legislative. Sunt la

primul mandat in USL, din partea PSD.

Fac parte din Comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie
sociala, protectia copilului.

fn anul 20t2, activitatea mea, s-a concretizat in participarea la toate
sedintele Consiliului local in plen,cat si la sedintele pe Comisii de specialitate,
unde am avut discutii astfel incat sa venim in sprijinul cetatenilor si sa le
asiguram un anumit confort in cartierele in care locuiesc.

Am participat la votul tuturor proiectelor de hotarare supuse dezbaterii si am
participat efectiv la discutii pe marginea proiectelor de hotarare ce priveau
problemele de invatamant si care au fost dezbatute si in comisia din care fac
parte, precum si la proiectele ce vizau celelalte comisii.

ln calitate de Consilier local am participat si la dezbateri la posturile de
televiziune locale.

Atat in cadrul sedintelor, cat si in cadrul Consiliului local al municipiului
Alexandria, am militat pentru:

-respecta rea prevederilor lega le

-respecta rea interesu lu i cetaten ilor

-utilizarea eficiente,in interesul cetatenilor si a comunitatii,a banilor publici
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Ca si activitate legislative, am participat la toate actiunile organizate cu ocazia

diferitelor sarbatori, comemorari sau alte evenimente desfasurate in municipiul

Alexandria.

Periodic, merg in cartierele din municipiu unde discut cu cetatenii care imi

solicita sprijinul in rezolvarea anumitor probleme, preiau problemele sesizate

de acestia si constatate de mine,le aduc la cunostinta Consiliului local si

autoritatii executive a primariei,solicitand stabilirea de termene si

responsabilitati de rezolvare.Pentru o parte din problem m-am implicat

direct,colaborand cu compartimentele (directii, servicii) de specialitate din

cadrul Primariei.

Am votat,in mod constant,in favoarea acordarii de facilitate pentru cetatenii

cu probleme sociale deosebite,veterani de razboi,revolutionari,in favoarea

tuturor hotararilor pe care le-am considerat ca venind in sprijinul cetatenilor.

ln calitate de consilier local recunosc ca mai am multe de facut,dar ma voi

stradui sa demonstrez ca se poate conta si mai mult pe potentele mele

intelectuale,pe experienta,disponibilitatea pentru munca pe care o fac cu

pasiune,probitatea mea morala,atasamentul meu fata de echipa si va asigur ca

nici un efort fizic sau intelectual nu va fi prea mare atunci cand actiunile sunt

ind reptate spre cetateni.

Perseverenta si dorinta de a fi mereu alaturi de cei ce m-au ales,permanent

receptive la nevoile acestora,dublate de sprijinul continuu al organizatiei si al

echipei,sunt motivatii ce ma determina sa apreciez ca rezultatele viitoare vor fi

superioare celor prezentate partial in acest material,pe masura rigorilor

cetatenilor ce asteapta mai mult si mai bine de la cei in care au investit

incredere si pe care i-au ales sa ii reprezinte.
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