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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL
DONCEA BOGDAN ALIN
pe anul 2412

in temeiul art. 51, alin. 4 din Legear.2l5 din anul 2001 cu privire la administralia
public[ locali, prin prisma acestui raport de activitate, aduc la cunogtinla publicului larg"
activitatea de consilier desfiqurati in Consiliul Local al Municipiului ALEXANDRIA, din
perioada iunie - decembrie 2012.
Raportul pe care il prezint, este o parte a activitilii pe care am avut-o ?n calitate de reprezentant al
comunitdgi i alexandrene.

I.

PREZENTA

Am participat la toate sedintele Consiliului Local,votand toate cele 148 de hotaran ale
Consiliului.
tn calitate de ales local, am depus la termen qi in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, declaralia de interese gi avere personalS.
Am comunicat cu mass-media, problemele de interes ale comunitdlii qi cele privind
activitatea de consilier, rdspunzdnd prompt cu declaratii punctuale pe diverse probleme.

II.

ACTWITATE

Impreun[ cu colegii consilieri am propus si aprobat de hot5riri care si aducd un plus in
viala oamenilor din comunitatea noastrd. Am votat proictele de hotarari care erau de ineres pentru
locuitorii municipiuli Alexandria, iar ideile ridicate la dezbaterile din cadrul comisiilor de
specialitate au fost bazate pe propunerile locuitorilor cu care am stat de vorba.

-

Fac parte din:"COMISIA PENTRU CULTURA, SPORT SI

ACTryITATI

CIJLTURALE". avand functia de secretar.
" C OMISIA P ENL'RU INVATAMANT " -memb nt
La intalnirile din cadrul Consiliului Local au fost dezbatute si aprobate proiecte de hotarare ce au
vizat'.

-

sprijinirea si incurajarea tinerilor in activitati cultural artistice si sportive;
gospod[rirea oraqului;
!
ffansportul in comun si in regim taxi;
diverse probleme sociale;
stabilirea taxelor qi impozitelor locale;
asigurarea utilit{ilor publice;
aprobarea si rectificarea bugetului local al municipiului;
atragerea investiliilor directe care creeazl locuri de munc6;
acordarea de facilitafi acelor investitori care ajutd la micqorarea ratei qomajului in
municipiu.

;
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NR. I

:

Atat in cadrul sedintelor Consiliului Local Alexandria. cat si in cadrul comisiilor am militat
pentru:
- respectarea interesului cetatenilor;
- oportunitati de invastitii si cheltuieli;
- spnjinirea si incurajareatinerilcr in activitati cultural artistice si sportive;
- strategii de dezvoltare a municipiului ;
- respectarea prevederilor legale in ce priveste valorificarea patrimoniului privat al municipiului
si utilizarea domeniului public al acestuia ;
- utilizarea eficienta, in interesul cetatenilor si a comunitatii, a banilor publici

In cadrul intalnirilor in teritoriu cu cetatenii am preluat toate problemele sesizate de acestia
si constatate de mine, le-am adus la cunostinta Consiliului Local si autoritatii executrve a
Primariei, solicitand responsabilitati de rezolvare.
Pentru o parte din probleme m-am implicat direct" colaborand cu compartimentele de
specialitate din cadrul Primariei.
Cele mai semnificative solicitari venite din partea alexandrenilor cu care am stat de vorba
s-au referit la:
- nevoia de locuri de munca si locuinte

;

- cainii vagabonzi;
- transportul in comun si cel in regim taxi ;
- adoptarea unor masuri legate de protectia sociala ;
- propuneri de evenimente culfural artistice si sportive.

IN.

PREZENTA LA ACTIUNI ALE PRIMANMT

in calitate de consilier,

am fost prezent la un important numdr de acliuni organizate de
cdtre Primdria Alexandri4 dintre care mentionez
- participare activa la sarbatorirea Zilelor Municipiului Alexandria oferind premii copiilor cu
merite deosebite la invatatura, cadrelor didactice, dar si sportivilor cu performante nationale ;
- acordarea titlurilor de Cetl{ean de onoare al oragului
- parficipare la festivitd{ile organizate cu prilejul Zllei nationale, de 1 Decembrie 2012, Ziua
Drap elului ; Ziua Armatei Zarezan
- participare la "Festivalul Martisorului" aflat la prima editie ,
- pariciparea la masa rofunda organrzata de Universitatea"Yalahia" din Alexandria referitoare la
t
invatamantul alexandrean
-am participat la Proiectul CRIPS "Prevenirea Abandonului Scolar" organizat de DGASPC
Teleorman
:

Iv.

PTINCTE DE VEDARE

Mi-am rezervat o perioadi de timp rezonabild p6n5

la

anaiiza activitilii, pentru

acumularea unei serii de evenimente care sd-mi permit[ conturarea unei viziuni generale qi a unei
opinii personale pertinente. Satisfaclia de a lucra in favoarea semenilor se imbini cu provocarea

de a colabora cu persoane din medii profesionale diferite, de orientiri politice diferite, cu

apartenenli etrici diferit4 cu pozilii sociale diferite. A lrne cont de aceste aspecte, de
mentaliti{ile generate de ele, este esenlial in promovarea unor idei gi a intereselor cetd{enilor.
Vreau sa multumesc celor care m au sustinut si votat si voi face tot ceea ce tine de mine

i dezamagesc.
inni exprim regretul ci nu am reugit si rezolv mai multe probleme sesizate de cdtre
alexandreni, insivoi fi intotdeaunaprezentain mijlocul dumnealor, incercind si-i sprijin.
Doresc sd mulgumesc tutufor concetifenilor mei pentru increderea pe care mi-au
acordat-o gi ii asigur de intreaga mea reclmo$tinfi gi disponibilitate in a le reprezenta interesele.
sa nu
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