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- RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL 2009
Subsemnatul Tanase Gigi ,consilier local , ales in lunie 2008 pe lista POL in
Consiliul Local al orasului Rovinari.presedintele Comisiei pentru Amenajarea
Teritoriului si Urbanism.Agricultura.Protectia Mediului si Turism.in exercitarea
mandatului de consilier local in perioada lanuarie - Oecembrie 2009 am desfasurat
urmatoarele activitatii:

Forma de activitate :
I . In plenul consiliului;
2. Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism.Agricultura.Protectia
Mediului si Turism;
3. Comisia pentru activitati Economico-Financiare;

Alte activitati;
4).Legatura cu cetatenii orasului Rovinari;
5).Delegatii;

1. In plenul consiliului ;
Am participat la toate dezbaterile din plenul consiliului local Rovinari,
analizand pentru avizare toate proiectele de hotarare prezentate ,studiind toate
informarile compartimentelor si serviciilor din aparatul propriu al Consiliului Local;
Am fost ales presedinte de sedinta pe 0 perioada de 3 luni, am avut rolul de
mediator in timpul sedintelor intre majoritate si opozitie .intre reprezentantii
autoritatilor locale si Consiliul Local, am solicitat in cadrul sedintelor ordinare , analiza
compartimentelor si serviciilor din aparatul propriu in vederea eficientizarii
lor.activitatea de salubritate ,aspecte bugetare,activitatea in piata orasului Rovinari etc.;
In decursul anului 2009 am avut in plenul Consiliului local 32 de interventii
cu privire la adoptarea proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi , 6 interventii cu
privire la informarile compartimentelor si serviciilor din aparatul propriu al
Consiliului Local .intrebarii si interpelarii adresate sefilor de compartimente ~i
servicii ale Consiliului Local ,referitor la probemele de salubrizare.situatia parcarilor
pentru autoturisme,parcarea tirurilor pe domeniu public,colectarea taxelor si
impozitelor etc.
2.Comisia pentru Amenajarea Teritoriului ~i Urbanism,Agricultura,Protectia
Mediului ~i Turism;
Ca presedinte a comisiei de specialitate mai sus mentionata am tinut 12
sedinte.am avizat documentatii de urbanism PUZ,PUD,am avizat alte 32 de proiecte de
hotarare (studii de fezabilitate , indicatori tehnico-economici.concesionari de teren etc;
Impreuna cu membri comisiei am facut deplasari in orasul nostru pentru a
analiza stadiile de realizare a proiectelor edilitar gospodaresti.
I

3 Comisia pentru activiUiti, Economico-Financiare;
Am participat la toate comisiile pentru activitatii Economico-Financiare ,din
care fac parte ca membru;
Un aspect important al activitatii in comisie la constituit analiza propunerii
bugetului pentru anul 2009,contribuind la propuneri pentru fundamentarea acestuia;
4) .Legatura cu cetatenii
,

ora~ului

Rovinari;

08 Martie-ziua internationala a femeii ,am participat impreuna cu edilii
orasului, cand s-au impartit flori si felicitari femeilor de pe strada;
01 Octombrie -Ziua mondiala a varstnicilor, cand s-a organizat 0 masa festiva
in cinstea persoanelor varstnice si cu premierea celor care au participat la concursul de
dans;
Am participat la organizarea si desfasurarea rnanifestarilor prilejuite de Zilele
Orasului.Festivalul Berii,Miss Craciunita;
Am acordat audiente si am organizat intalniri cu cetatenii orasului nostru in
diferite zone pentru a depista problemele existente,toate problemele semnalate Ie-am
discutat cu primarul,viceprimarul si cu, colegii mei consilieri locali In vederea gasirii
solutiilor de rezolvare;
5).Delegatii;
M-am deplasat in perioada 20-26.07.2009I'n localitatea Mamaia, judoConstanta
in vederea efectuarii cursuluiMcncgcmcntul Cornunicarii si Relatiilor Publice,unde
am acumulat multe notiuni pe care ulterior Ie-am aplicat cu succes in emiterea actului
decizional al Primariei si Consiliul Local Rovinari;
Am participat la protocolul de infratire cu orasele TURKLER ( Turcia ) si
TUREK (Polonia) ,care prin acest acord se incearca efectuarea unor schimburi de
experienta ,cultural - educativa,
Pentru rezolvarea probleme1or comunitatii.am 0 fructuoasa colaborare atat cu
domnul primar Dorin Filip si domnul viceprimar Laurentiu Chivu cat si cu colegii
consilierii .carora le multumesc si pe aceasta cale pentru de votamentul dovedit fata de
comunitate.
In incheiere .mentionez ca.in intreaga perioada am avut ca principiu
fundamental prevederile art .52,alin.l din Legea nr. 215/2001"In exercitarea
mandatului consilierii sunt In serviciul colectivitatii locale".
Consilier Local
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