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Consiliul Local al Municipiul Alexandria
Consilier Local Daniel Marian MOCANU
Uniunea Social Liberala
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n temeiul prevederilor art. 51 alin.4 din Legea nr.215 din anul
2001 cu privire la administratia publicd localS, fiecare ales local din
Romdnia are obligativitatea de a prezenta anual un raport de activitate
privind desf5gurarea mandatului sbu. Scopul acestui demers este
asigurarea transparentei la nivelul administratiei locale, pentru ca
fiecare cet5tean sb poatb urm5ri activitatea alegilor publici.

tn calitate de consilier in Consiliul Local al Municipiului Alexandria,
in perioada iunie decembrie 20t2, am dorit s5-mi pun toate
cunogtintele mele gi intreaga capacitate de muncb ?n folosul
cetbteanului.

In aceasta perioada, am participat la toate cele 10 sedinte (una
de constituire; 3 extraordinare; 6 ordinare) ale Consiliului Local, votand
148 de propuneri de hotarare/ devenite Hotariri ale Consiliului Local.

In calitate consilier local, am depus in termen si in conformitate
cu prevederile legale in vigoare, declaratia de avere si de interese.

Impreuna cu colegii, consilieri, offi participat la aprobarea
proiectelor de hotarare care duc la imbunatatirea activitatii
administratiei locale si a celorlalte societati din cadrul administratiei
locale, masuri care au impact asupra vietii locuitorilor municipiului
Alexandria.

Activitatea la nivelul comisiilor de specialitate, s-a desfasurat in
cadrul "Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea
ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetaJenilor", avand
functia de presedinte. Am participat la toate sedintele comisiilor de
specialitate organizate in ziua de dinaintea sedintelor extraordinare si
in cele doua zile de dinaintea sedintelor ordinare, in care am studiat,
clarificat si avizat proiectele de hotariri propuse spre aprobare pe
ordinea de zi a sedintei.

Cu privire la activitatea din cadrul comisiei pentru administratie
pu.b.lica lo.cala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor
si libertatilor cetatenilor, am avut de indeplinit urmatoarele obiective:

- Respectarea intereselor cetatenilor;
- Asigurara masurilor de siguranta si ordine publica a cetatenilor;- Respectarea procedurilor legale in ceea ce priveste utilizarea



eficienta a fondurilor publice in interesul comunitatii;- Furnizarea unor servicii publice de calitate cetatenilor
municipiului;

- Utilizarea in conformitate cu prev_ederile legale a domeniului
public.al municipiului Alexandria si vdlorificarea patFimoniului privat al
municipiului;

- Indeplinirea strategiei de dezvoltare a municipiului Alexandria;

La sedintele din cadrul Consiliului Local Alexandria au fost dezbatute
si aprobate proiecte de hotarare ce au vizat:

- Executia bugetului local al municipiului Alexandria pe cele doua
sectiuni de functionare si dezvoltare;

- Masuri cu caracter social;
- Stabilirea taxelor si impozitelor locale;
- Documentatiile tehnico-economice pentru obiective de investitii

de interes local;
- Stabilirea regimului juridic al terenurilor din municipiul

Alexandria;
- Concesionarea sau vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri;

In cadrul intalnirilor avute cu cetatenii municipiului, la propunerile
si sugestiile prezentate in mod direct, dar si fati de Lele'constatate
personal,.am procedat la aducerea la cunostinta a acestor aspecte
Consiliului Local sau Compartimentelor de Specialitate din iadrul
Primariei, exprimandu-mi punctul de vedere pentru solutionarea si
rezolvarea acestora. Am raspuns, de asemenea, la problemele de
interes ale comunitatii si cele privind activitatea de consilier,
raspunzand prompt prin solutii punctuale diverselor probleme sesizate.

In calitate de consilier local, am
organizate de Consiliul Local si Primaria
de sarbatorirea:

- Zilei Nationale de 1 Decembrie;
- Zilei Drapelului;
- Zilei Armatei;
- Zilelor Municipiului Alexandria;

participat la manifestarile
Alexandria, actiuni prilejuite

In urma analizei activitatii ce priveste raportul de activitate pentru
perioada prezentata, proiectele de hotarare propuse si adoptate, in
marea lor majoritate sau suprapus cu intentiile mele atat din punct de
vedere politic, economic cat si social.
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