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*i,)Jnajjgcele mai onorante activitali ale viefii publice este reprezentarea comunitalii gi

2- - 
,, ,:fffi"nilor tai. Funcfia publica i1i ofera gansa de a gasi solufii pentru rezolvarea

( -j tUt Lp'robelmelor si a veni in sprijinul concetatenilor tai.

-J I in temeiul art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu privire la administralia
publicd localS, prin prisma acestui raport de activitate, aduc la cunoqtinJa publicului larg,
activitatea de consilier desfrguratd in Consiliul Local al Municipiului ALEXANDRIA,
din perioada iunie - decembrie 2012.
Raportul pe care il prezint, este o parte a activitdlii pe care am avut-o in calitate de

reprezentant al comunitSlii alexandrene.

PREZENTA

Am participat la toate cele 148 de HCL din care doua proiecte au fost initiate personal.

In calitate de ales local, am depus la termen gi in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, declaralia de interese qi avere personald.
Am comunicat cu mass-media, problemele de interes ale comunitdlii gi cele privind
activitatea de consilier, rdspunzdnd prompt cu declaralii punctuale pe diverse
probleme.Aceste fiind demonstrate si prin prezenta mea in calitate de invitat la unele
emisiuni TV.

ACTIVITATE

Impreund cu colegii consilieri am propus si aprobat ,hotdrdri care si aduci un plus in
via{a oamenilor din comunitatea noastrd. Votul meu a fost intotdeauna acolo unde s-au

aflat interesele cetdtenilor locuitori ai municipiul Alexandria, la fel ca qi propunerile mele
de hotlrdri, dar gi ideile ridicate la dezbaterile din cadrul comisiilor de specialitate.
o Comisia de specialitate in care imi desftqor activitatea este "COMISIA PENTRa

ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII
PABLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ^S1 LIBERTATILOR
CETATENILOR " avand functia de secretar.

La intalnirile din cadrul Consiliului Local au fost dezbatute si aprobate proiecte de

hotarare ce auvtzat:
. sprrjinirea si incurajarea tinerilor in activitati cultural artistice si sportive;
o gospoddrireaoraqului;
o transportul in comun si in regim taxi;
o diverse probleme sociale;
o stabilirea taxelor gi impozitelor locale;
. asigurarea utilitaflor publice;
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o aprobarea si rectificarea bugetului local al municipiului;
o atragerea investifiilor directe care creeazd locuri de muncS;
o acordarea de facilitati acelor investitori care ajutd la micgorarea ratei gomajului in

municipiu.

Atat in cadrul sedintelor Consiliului Local Alexandria, cat si in cadrul comisiilor am
militat pentru :

- respectarea interesului cetatenilor;
- oportunitati de invastitii si cheltuieli;
- sprijinirea si incurajarea tinerilor 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
- conditii de trai mai bune pentru locuitorii Municipiului Alexandria

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
executive a Primariei, solicitand responsabilitati de rezolvare.
Pentru o parte din probleme m-am implicat direct, colaborand cu compartimentele de

specialitate din cadrul Primariei.

Am participat impreuna cu Directorul ADP , la stabilirea amplasarii unor locuri de joaca
pentru copii din Zona Blocurilor 100 si Zona blocurilor 200 ;

Am propus si ulterior aprobat si pus in practica ,Proiectul de hotarare cu privire la
Stabilirea Zonelor Unitare, proiect care a adus un plus de imagine Autoritatii Publice
Locale din Municipiul Alexandria.

Am facut o propunere pentru oferirea titlului de Cetatean de onoare domnisoarei
SERBAN BEATRIS propunere care afost sustinuta si votata in unanimitate

PREZENTA LA ACTIUNI ALE PRIMARIEI

. in calitate de consilier, arn rdspuns prezent la un important numdr de ac{iuni
organizate de cdtre Primdria Alexandria, cu sentimentul datoriei gi al pldcerii,
dintre care menfionez :

- participare activa la sarbatorirea Zilelor Municipiului Alexandria
- participare la festivitdlile organizate cu prilejul Zilei na\ionale, de 1 Decembrre 2012,
Ziua Drcpelului; Ziua Armatei; Zarezan
- Participare la "Festivalul Manisorului" aflat la prima editie ;

o PUNCTE DE VEDERE



Ma bucura si imi face o deosebita placere faptul ca fac parte dintr-un grup de oameni
care desi provin din medii profesionale diferite,cu totii avem acelasi interes comun si
anume Dezvoltare Municipiului Alexandria si oferirea unor conditii de trai din ce in ce
mai bune locitorilor alexandreni.
Deasemenea am toata speranta ca proiectele care au fost si cele care vor mai fi aprobate
de catre Consiliul Local actual pana la frnalizarea mandatului vor fi duse la indeplinire si
am convingerea ca atunci Alexandria va avea o noua fata ,iar locuitorii Municipiului vor
fi mandri de orasul lor !

Drept pentru care inchei si semnez !

CONSILIER LOCAL _ NEACSU IONUT
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