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Subsernnatul Madalan Petrisor Adrian, consilier al Consiliului Local Rovinari, ales

ill iunie 2008 pe listele Partidului Democrat Liberal, ill baza art. 52, alin 4 din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, prezint urmatorul Raport de activitate
privind indeplinirea mandatului pe anul 2009.

In calitate de consilier local si de presedinte al Comisiei Juridice, am studiat
legislatia care reglementeaza domeniile de activitate specifice Consiliului local si ill mod
special art. 38, art.39 si art. 56 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala.

In conformitate cu Legea ill. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, cu
completarile ulterioare, si cu Legea ill. 393/2004 privind statutul alesilor locali, am
desfasurat urmatoarele activitati:
,
•

sedinte in comisia de specialitate

•

sedinte ordinare ill plenul Consiliului Local

•

sedinte extraordinare ill plenul Consiliului Local

•

intalniri cu cetatenii orasului Rovinari in adunari pub lice pentru aducerea la
cunostiinta a hotararilor adoptate de Consiliul Local

•

intalniri cu autoritatile publice locale

•

depunerea de amendamente la proiectele de hotarari

•

alte atributii stabilite prin hotarari.

Activitatile din comisia de specialitate au cuprins analiza hotararilor, proceselor
verbale, informarilor, rectificarilor de buget si planurilor urbanistice. Am participat la
toate sedintele Consiliului local si am alluat parte la dezbaterea materialelor si mi-am
exprimat votul deschis la majoritatea punctelor de la ordinea de zi.
Amendamentele si intrebarile din cadrul sedintelor cuprinse in stenogramele
Consiliului Local au avut referire la problematici diverse, cum ar fi: asistenta medicala,
asistenta sociala si protectia copilului, invatamant, infrastructura, patrimoniul cultural
local, sustinere de proiecte, dezvoltare locala.

1

Am organizat intalniri cu cetatenii din diverse zone ale orasului, am analizat la fata
locului propunerile si sesizarile facute de acestia cu privire la amenajarea de spatii de
joaca pentru copii , amenajarea de parcari, curatenia orasului, refacerea canalizarii
subsolurilor, izolatia tennica a blocurilor, etc., iar problemele semnalate le-am discutat cu
factorii de decizie de la nivelul orasului Rovinari si de comun acord am stabilit solutiile de
rezolvare.

Am participat la organizarea si desfasurarea manifestarilor prilejuite de Zilele
Orasului, Ziua Recoltei si Festivalul Berii.
Desi am actionat in conformitate cu mandatul incredintat de cetatenii din Orasul
Rovinari si corespunzator prevederilor legale consider ca in perioada raportata (anu12009 )
puteam sa insist mai mult in ceea ce priveste atragerea unor cetateni din Orasul Rovinari la
promovarea si adoptarea unor hotarari care sa vizeze Imbunatatirea conditiilor sociale
precum si in ceea ce priveste stabilirea unei tematici de analiza in Consiliul Local.
Activitatea desfasurata, pe langa componenta de actiune, are si elemente complexe
de atitudine. In intreaga perioada am avut ca principiu fundamental prevederile articolului
52, alin.l din legea 215/2001 "In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul
colectivitatii
, locale"

Consilier local,
Madalan Petrisor Adrian

