
Subsemnata Cobarlie Silvia , consilier al USL din partea Partidului Social Democrat,

in cadrului Consiliul Local al Municipiului Alexandria, imi desfasor activitatea in

conformitate cu prevederile legale.

Precizez ca sunt la primul mandat de consilier. Am participat in anul 2012 la toale

sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului I-ocal Alexandria convocate de domnul

primar Victor Dragusin.

Fac parte din Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea

domeniului public si privat, protectia mediului, realizarea lucrarilor publice.

Am participat la elaborarea si dezbaterea proiectelor de hotarare initiate de Comisia

din care fac parte precum si la analizarea si avizarea proiectelor de hotarare initiate de celalate

comisii de specialitate ale Consiliului l-ocal Alexandria.

Incepand cu 12.07.2012, cand am participat la prima sedinta a Consiliului Local am

fost prezenta la toate sedintele in plen, acestea fiind precedate de doua zile de sedinte pe

comisii de specialitate .

Fiind la primul mandat, am avizat proiectele cu mare responsabilitate deoarece

consider ca, un consilier este ales pe liste de partid si are obligatia de a sustine programul din

oferta electorala a partidului care l-a sustinut si dincolo de acest lucru, odata ales, consilierul

are obligatia de a proteja interesele cetatenilor din comunitatea in care traieste. Pentru acest

lucru merg deseori in cartierele Municipiului Alexandria de unde preiau de la membri de

partid , cetateni si ei ai orasului , problemele care -i preocupa si cu care se confrunta locuitorii

din aceste cartiere si in acelasi timp verific si realitatile semnalate telefonic de cetateni in

cadrul emisiunilor TV.

Am participat si la emisiuni TV , pentru a lamuri punctul de vbdere al consilierilor

partidului in probleme de interes public cat si pentru a raspunde in fata cetatenilor.

Am participat la activitati socio - culturale cu ocazia unor comemorari ,sarbatori

nationale sau evenimente locale organizale de Primaria Municipiului Alexandria.

Pana la safrsitul anului au trecut prin sedintele Consiliul Local Alexandria 118

proiecte, acestea fiind diverse:

- rectificari bugetare ;

- inchirieri de terenuri prin licitatie publica;



- concesionari de terenuri prin licitatie publica;

- acordare de ajutoare persoanelor si familiilor nevoiase;

- acordare d ajutore familiilor cu probleme personale.

De asemenea am avut si proiecte de o importanta majora :

- actualizarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii -
"Instalatii de incalzire si instalare centrala termica cu functionare pe gaz" la Gradinita

nr.4 ;

- trecerea din proprietate publica a Municipiului Alexandria si administrarea

Consiliului l,ocal al Municipiului Alexandria in proprietatea Statului Roman si

administrarea Ministerulul Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala

de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a obiectivelor " Pod peste raul

Vedea" si "Drumul de centura":

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Reabilitare sistemj

rutier amenajare variante ocolitoare pe DN 6 (E70)" in municipiul Alexandria;

- realizarea parcului de panouri fotovoltaice;

Fiind cel mai tanar consilier in cadrul Consiliului Local al Municipiului Alexandria,

ma intereseazain mod deosebit problemele tinerilor dar in acelasi timp problemele femeilor

deoarece fac parte si din Organizatia Municipala a Femeilor PSD si problemele tuturor

cetatenilor .

Consilier Local,

Cobarlie Silvia
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