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lmi desfasor activitatea de consilier in cadrul Consiliului local al
municipiului Alexandria, in conformitate cu legea. Sunt la primul mandat in
USL din partea PSD.

Fac parte din Comisia pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism,
Administrarea Domeniului Public si Privat, Protectia Mediului, Realizarea
Lucrarilor Publice.

Am participat la prima sedinta a Consiliului local care a avut loc pe
data de 12.07.2012. Incepand cu aceasta data am participat absolut la
toate sedintele Consiliului local in plen, acestea fiind precedate de doua
zile de sedinte pe comisii. Fiind la primul mandat , am studiat cu atentie
Ghidul consilierului local - acest luci'u m-a ajutat sa anlizez si sa avizez cu
mare responsbilitate proiectele.

Pana la sfarsitul anului au fost trecute prin Consiliul local 118
proiecte. ln cele doua zile in care se tin sedintele pe comisii se fac analize
si avizari ale proiectelor. Dupa ce fiecare proiect este analizat de toti
consifieri din comisie se avizeaza"

Proiectele sunt diverse:

-inchrieri de terenuri prin licitatie publica; \

-concesionari de terenuri prin liciatatie publica;

-rectificari bu getare;

-acordare de ajutoaare persoanelor si familiilor nevoiase;

-acordare de ajutoare persoanelor cu mari probleme medicale.



De mare importanta in aceasta perioada au fost proiectele cu privire
la:

-realizarea Pa rcu I u i de pa no u ri fotovolta ice ;

-actualiz area indicatorilor tehnico-economici ta obiectivul de investitir" ,

,,lnstalatii de incalzire si instalare centrala termica cu functionare pe gaz la
Gradinita nr.4;"

-aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Reabilitare sistem
rutier amenajare variante ocolitoare pe DN6(E70)" in municipiul Alexandria;

-trecerea din propietate publica a municipiului Alexandria si administrarea
Consiliului local al municipiului Alexandria in propietatea statului Roman si

administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructuri prin Compania
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a

obiectivelor,,Pod peste raut Vedea" si,,Drumul de centura".

Toate cele 1 18 proiecte se pot vizualiza de catre orice cetatean al
municipiului pe site-ul Primariei Alexandria.

Mai sus au fost doar cateva proiecte din cele avizate.

Pentru a fi mai clar tabloul institutional al consilierului precizez ca

atat in sedinta in plen cat si in sedintele pe comisii se afla in sala

reprezentantii serviciilor din cadrul Primariei cat cei ai serviciilor din

subordinea primariei, pentru a da raspuns intrebarilor consilierilor.

Ca si activitate legislativa am participat la toate actiunile organizate
cu ocazia diferitelor sarbatori,comemorari sau alte evenimente desfasurate
in municipiul Alexandria.

Zilnic vizitez anumite zone ale municipiului in special zona unde

locuiesc pentru a nota de la fata locului anumite nereguli care duc la

perturbarea vietii cetatenilor.

Politic, se stie foarte bine ca ma intereseaza si sustin programul de

oferta electorala al PSD. Pentru aceasta tin legatura cu membrii de partid

din zona, care imi sunt de ajutor cu informatiile date.



lmi fac timp si ascult fiecare cetatean care doreste sa,imi spuna ceva
sau sa imi puna intrebari care il intereseaza. In acest sens am participat si
la cateva emisiuni la posturile locale.

Fiind pensionara un capitol aparte pentru mine este ;pensionarul
municipiului Alexandria". De aceea sunt prezenta la toate actiunile si I

activitatille pensionarilor.

li sprijin in orice demers fara precupetire.
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