
RAPORT DE ACTIVIT ATE
al anului 2011

In cadrul Consiliului Local arn racut parte din cornisia econornica ~i juridica. In
cornisia econornica am Indeplinit ~i funqia de secretaI'.

Pe parcursul activitatii rnele, am avut In vedere ca problemele cxistente sa fie
dezbatite In cadrul ~edintelor de fraqiune de comisie, ~i sa ajunga In fata consiliului Intr-
o forrna care se poate accepta. Totdeallna am urrnarit ca In cursul disclltiilor din diferitele
opinii sa ajungem la un consens.

In prirnul rand m- au interesal problemele economice . financiare. cele legatc de
funqionarea societatilor ~i a institutilor sllbordonate . Am srijinil toate initiativele care au
avul ca rezultat economisirea energiei ~i ocrotil'ca mediului Inconjurator.ln calitate de
mandatar la Fondul Local de Garanlare allMM am tacut parle din consiliul de condllcere
al fondlilui. 0 tcrna importanta cu carc m-am ocupat In mod special a fost tematica
impozitclor ~i taxelor locale .Aici am avut In vedere sa menlinem nivelul irnpozitelor
IUlnd In considerare faptul ca suntem In perioada de eriza.

M-a preocupat ~i problema renovarii ~trandului municipal. Aici am avut 0

propunere alternativa care a fost sa rnodernizam bazinul mare In a~a fel ca sa corespllnda
standardelor olimpice pentru a avea posibilitatea de a organiza concursuri oficiale. sau
astfel ar fi fost posibil ~i promovarea poloului pe apa. Nu arn sprijinit transforrnarea
bazinului In ~trand welness. Regret ca nu aceasta propunere va fi cel care se va realiza.
~i In cazul piscinei acoperite am propus modernizarea. Aici eel putin arn reu~it sa obtin
un fond alocat In bugetul anului 2012 pentru modernizarea uneia dintre saune.

Am suslinut orice initiativa pe carc I-am considerat ea serve~te interesele pe
terillen lung a cetatenilor ora~ului ~i am fost Impotriva tllturor propunerilor la care am
observat ca sunt contrare intereselor cetatenilor.Am racut parte din comisia care s-a
oellpat cu vanzarea cabinetelor medicale. Cu ocazia deschiderii ~i Inchiderii anului ~colar
In calitate de consilier local am participat la manifestarile organizate de ~coli unde m-am
informat referitor la problemele existente.

Cu freeventa lunara am \inul orc de audien\a penlru cetatenii ora~ului. Cererile.
problemele am prezentat primarului ~i viceprimarilor pentru solutionare : de exemplu :
starea strazilor. a trotuarclor. problemcle legatc dc eireula!ie. cele ale asocia\iilor de
proprietari.Am tinut ore de audien!a la sediul PCM de pc str. Martinovics In zilelel de
marti

In afara lunii august - cand am petrecut concediul de odihna - arn participat la
~edintele consiliului, a comisiilor de specialitate tinute la prirnarie ~i la sediile unitaiiilor.
Am lipsit numai In cazuri exceptionale - din cauza sarcinilor de serviciu urgente. Am
participat la forumurile pentru cetateni organizate de catre UCM - MPP unde am
dezbatut diverse terne.
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