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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL
VOICILA FLOREA
pe perioada iunie 2012- decembrie 2012
Funcfia de consilier local este o functie de autoritate publica aleasa de catre cetatenii
municipiului Alexandria prin vot universal, secret si liber exprimat.
Ocup cu onoare aceasta functie de autoritate publica care emana de la cetateni inca din
anul 2004 dobandind astfel o vasta experienta in ceea ce priveste problemele specifice ale
administratiei publice locale precum si in desfasurarea sedintelor de consiliu local, dar in tot acest
interval de timp atrr vazut ce insemna problemele cu care cetatenii municipiului Alexandria se
confnrnta in viata de zi cu zi.
Yazand aceste probleme ale oamenilor care m-au trimis in forul legslativ al
municipalitatii am incercat si reusit sa pun deasupra interesului personal interesul public.
In toata aceasta perioada am contribuit cu banii la construirea a trei case pentru cetatenii
care au ramas fara un acoperis desupra capului. Am donat din fonduri proprii televizoare, covare
si alte bunuri de uz caznic pentru oamenii greu incercati de soarta.
Raportul pe care il prezint, este pe perioada iunie 2Dl2-decembrie 2012 si reprezinta doar
o mica parte a activitatii desfasurata de mine in slujba cetatenilor municipiului Alexandria.
In temeiul art. 51, alin. 4 din Legea w.215 din anul 2001 cu privire la adminishafia
publicd local6, am intocmit acest raport de activitate pe care il aduc la cunostinta publica.

PREZENTA
In perioada mentionata mai sus am participat la toate sedintele Consiliului local (ordinare,
extraordinare si de indata) in care au fost adoptate un numar de 148 HCL pe care le-am votat.
In aceasta perioada nu am initiat in mod direct niciun proiect de hotarare, dar am venit cu
numeroase propuneri catre Primarul municipiului Alexandria cum ar fii asocierea Municipiului

Alexandria cu diverse cluburi sportive din municipiu in vederea sustinerii sportului de
performanta si inalta performantaatat cel individual si de echipa.
In calitate de ales local, am depus la termen gi in conformitate cu prevederile legale in
i
vigoare, declaralia de interese qi de avere.
participatla
numeroase emisiuni televizate si am dat numeroase interviuri care s-au
Am
concretizat in articole in presa scrisa unde am comunicat problemele de interes ale comunitatii ori
de cate ori mi s-a solicitat.
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ACTIVITATEA

IN

CADRUL CONSILIULUI LOCAL

AL

MUNICIPIULUI

ALEXANDRIA
Impreund cu colegii consilieri din grupul politic din care fac parte am propus si aprobat
proiecte de hotarari care vizeza oferirea de servicii publice de calitate cetatenilor municipiului
Alexandria.
Comisia de specialitate in care imi desftgor activitatea este:

-*COMISIA PENTRa ACTIVITATI CULTaRALE, SPORT

SI TaRISM" avand

functia de presedinte.
O perioada de trei luni am fost presedintele de sedinta al Consiliului local.
In cadrul sedintelor din cadrul Consiliului Local au fost dezbatute si aprobate proiecte de
hotarare ce au vizat :
dezvoltarea economico-sociali qi de mediu a municipiului cum ar fi: Aprobarea
bugetului general al municipiului Alexandria, Stabilirea impozitelor si taxelor locale,
Rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria, Stabilirea ajutoarelor pentru
incalizrea locuintelor din bugetul local etc ;
administrarea domeniului public qi privat al municipiului cum ar fi: concesionarea
bunurilor imobile sau serviciilor publice care apartin domeniului public sau privat de
interes local al municipiului Alexandria, inchirierea bunurilor imobile care apartin
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, vanzarea

-

-

bunurilor mobile sau imobile care apartin domeniului privat de interes local

-

al

municipiului Alexandria;
cooperarea interinstitufionali pe plan intern gi extern, cum ar fi aderearea
municipiului Alexandria la Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara ( "ADI Alexandriatransportul public de calatori", '.ADI Managementul Deseurilor Publice" etc;)
gestionarea serviciilor furnizate cltre cetl{eni cum ar fi: -sustinerea activitatilor
culturale la nivelul municipiului Alexandria, activitatilor sportive, alocarea de fonduri
pentru bursele elevilor alexandreni, etc.;

Am fost si am sa raman foarte implicat in ceea ce priveste sustinerea activitatii sportive la
nivelul municipiului Alexandria, deoarece sportul si sportivii sunt cei mai buni ambasadori ai
municipiului Alexandria in tara si ai Romaniei in afara ei.
Am militat pentru finantarea diverselor cluburi sportive deoarece multe dintre ele au
sportivi care fac parte din Echipele Nationale ale Romaniei pe diferite ramuri de sport.
Municipiul Alexandria are un numar foarte mare de sportivi talentati care merita sa fie
sustinuti, deoarece de foarte multe ori, parintii nu au aceasta posibilitate.
Activitatea sportiva reprezinta sanatate pura deoarece sportul se poate face doar prin
miscare fizica nu se poate face din fata calculatorului. Deasemenea repqezinta si un mod de
educare si disciplinare a viitoarei generatii.
In cadrul sedintelor Consiliului Local Alexandria, am militat pentru :
-utilizarea eficienta a banilor publici ai municipiului;
-transparenta deciziilor publice;
-primarea interesului public al cetatenilor;
-incurajarea mediului de afaceri;
-protectia, in cadru legal, cetatenilor defavorizati ai municipiului Alexandria;

'

-sprijinirea si incurajarea tinerilor sa se implice activ in actul de cultura si de sport
promovate la nivelul municipiului Alexandria;
In exercitarea functiei de consilier local am ascultat toti cetatenii din municipiu care mi-au
relatat problemele lor si pe care le-am adus la cunostinta Consiliului Local, Primarului
municipiului Alexandria si altor institutii competente incercand sa le rezolvam cat mai rapid cu
putinta.

In tot acest timp am observat ca problemele cetatenilor sunt diversificate dar cele mai
apasatoare sunt lipsa

ilI.

locurilor de munca si construirea de noi locuinte.

PREZENTA LA ACTIUNI ORGANIZATE DE CONSILIUL LOCAL
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

SI

DE

in calitate de consilier, am r[spuns prezent la toate actiunile la care am fost solicitat

de

cdtre Consiliul local si Primlria Alexandria.
-am participat la premierea sportivilor Alexandreni cu rezultate deosebite, eveniment
ganizat
or
cu pri lej ul " Zilelor municipiului Alex andri a".
- am participat la sedinta festiva a Consiliului local al municipiului Alexandria cand au
fost acordate titlurile de Ceti{ean de onoare al municipiului Alexandria;
- participare la festivitdlile orgarizate cu prilejul Zilei nalionale, de 1 Decembrie 2012, Ziua
Drapelului ; Ziua Armatei; Zar ezan etc.
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