Consilul Local al Municipiului Alexandria
Consilier Local Drasos-Marian Petcu

RAPORT DE ACTIVITATE
Pe perioada iunie 2012 - iunie 2013

Mi-am inceput activitatea de consilier ales al Aliantei Politice USL, in
cadnrl Conasiliului Local al municipiului Alexandria in luna iunie 2AI2.

In cadrul Consiliului Local, dupa ce am fost validat, am fost ales sa fac parte
din Comisia pentru Invatamant, Sanatate, Culte, Munca si Protectie Sociala, Protectia
Copilului iar in prima sedinta a Comisiei am fost ales Presedinte al acestei Comisii.
Pe tot parcursul perioadei analizate, activitatea mea, sabazat pe respectarea

atributiilor care irni revin in conforrnitate cu prevederile Legii 215 din 2001, privind
administratia publica locala

.

In acest sens am participat la toate sedintele de Consiliu Local, unde am
sustinut si votat proiectele de hotarari pe care le-am considerat utile comunitatii din
care fac parte. Ori de cate a fost nevoie am participat la discutii, exprimandu-mi
punctul de vedere in deciziile luate.

Am participat la toate dezbaterile din cadml cornisiei din care fac parte,
precum si

in plenul Consiliului Local, analizand pentru

avizare

toate

proiectele

avizate.

Am studiat toate functiile din cadrul

compartimentelor aparatului de

specialitate al primarului, iar acolo unde am avut neclaritati am solicitat mai multe

detalii.

,

Arn facut propuneri de irnbunatatire a continutului proiectelor de hotarari.

In sedintele Consiliului Local mi-am exprimat votul favorabil pentru

acele

proiecte de hotarari menite sa conduca la o reala dezvoltare a municipiului, pentru si
rcalizarcaunor importatnte obiective de investitii care au schimbat fata municipilui.
Pe parcursul primului an din mandatul meu de Consilier Local am avut o

colaborare destul de buna cu primarul municipiului, cu aparatul de specialitate al
primarului din cadrul primariei si cu toti colegii consilieri.
1

Am avut o seri*de intalniri cu cetatenii rnunicipiului, carora le-am adus la
cunostinta hotararile care au fost probate in sedintele Consiliului Local si am luat act
de opiniile, propunerile si sugestiile acestora, opinii pe care le-am transformat in teme
de discutii pentru sedintele rrmatoare al Consililui Local. Ori de cate ori a fost nevoie

am adus la cunostinta colegilor consilieri discutiile si concluziile rezultate din
discutiile cu cetatenii.

Am participat ca membru in mai multe comisii in care am fost propus si ales

in plenul Consiliului Local pentru a vota si valida membrii in diferite Consilii

de

Administratie sau Adunari Generala ale Societatilor Comerciale ale Consililui Local.

Am participat la toate activitatile cultural sportive, organizate de primarie si
Consiliul Local, demulte ori aducandu-mi aportul la organizarea acestora.
Toata activitatea mea s-a desfasurat in spiritul si litera legii si in serviciul si

grija cornunitatii care ma votat sa fac parte din Consiluil Locatr si de aceea consider ca
mi-am realizat atributiile ce mi-au revenit in calitate de Consilier Local iar pe viitor am
sa depun toate

eforturile si competentele mele in slujba comunitatii din care fac parte.
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