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Avand in vedere prevederile legii nr. 215/2001, privind administratia publica
locala, in conformitate cu articolul 52, aliniatul 4, fiecare consilier local este obligat sa
prezinte si sa depuna la Biroul Aparatului Permanent de Lucru, raportul de activit ate
anual in vederea publicarii acestuia.
In acest sens va informez, ca la alegerile locale din vara anului 2004, am
candidat la functia de consilier local pe lista organizatiei orasenesti a Partidului Social
Democrat (p. S. D.), iar in urma alegerilor desfasurate, am fost ales de catre electoratul
din Rovinari, in functia de consilier, in cadru Consiliului Local din acest oras.
Chiar daca raportul prezentat de mine nu trebuie sa reflecte neaparat aspecte
politice, doresc sa va informez ca la inceputul anului 2005, din motive bine intemeiate,
am demisionat din organizatia P. S. D. Rovinari.
In urma demisiei nu am fost adeptul navetismului politic de la un partid la altul,
asa ca am continuat sa imi desfasor activitatea in scopul rezolvarii problemelor cu care
se confrunta cetatenii din Rovinari, indiferent de culoarea politica a acestora.
In ceea ce priveste activitatea desfasurata de mine, in cadrul Consiliului Local,
va pot spune ca aceasta a fost orientata in primul rand catre Comisiile Economice, de
Urbanism si Juridica, comisii la care am participat cu regularitate.
Avand in vedere importanta comisiei economice doresc sa va aduc la cunostinta
ca am participat la toate sedintele desfasurate, aducandu-mi aportul prin dezbateri si vot,
la emiterea mai multor proiecte de hotarari, menite sa duca la crestera calitativa a
conditiilor de trai in randul cetatenilor rovinareni.
In acest sens as putea aminti: scutirea de impozit pe cladiri a familiilor cu venit
pe mernbru de familie sub salariul minim pe economie, alocarea de fonduri pentru
hrana, cazarea si intretinerea familiilor fara nici un venit, premierea cu diferite sume de
bani a elevilor cu rezultate bune la invatatura, a sportivilor sau echipelor de sportivi
angrenati in diferite concursuri si multe altele.
Deasemena, consider ca mi-am adus un aport eficient in cadrul discutiilor si
aprobarilor cu privire la bugetullocal, cat si a rectificarii acestuia, ori de cate ori a fost
nevoie.In cadrul Comisiei de Urbanism, am cautat permanent sa particip activ si sa
respect rigorile legii cu privire la concesionarea, inchirierea sau atribuirea cu titlul
gratuit a anumitor suprafete de teren, Ia elaborarea mai multor proiecte de hotarari
menite sa duca la infrumusetarea localitatii, la pastrarea ordinii si curateniei .
Tot in cadrul acestei comisii am luat mereu decizii si hotarari cu privire la
desfasurarea in bune conditii a invatamentului scolar si prescolar, hotarari menite sa
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duca la imbunatatirea conditiilor sociale existente in scoli si cresterea calitative a
procesului de pregatire si instruire scolara.
In acest sens, va pot informa ca personal am mers, ori de cate ori a fost nevoie,
in gradinitele, scolile generale si Grupul Scolar Minier de pe raza orasului, pentru a
urmarii modul de dsfasurare a activitatilor scolare, modul de intretinere si pastrare a
patrimoniului existent si de a semnala aspecte pozitive sau negative existente.
Deasemenea, avand domiciliul stabil in orasuI Rovinari de peste doua decenii,
nu sunt un navetist, mi-am rezervat destul timp sa particip la toate manifestarile
culturale sau sportive desfasuratela initiativa Consiliului Local, Primariei sau a Casei de
cultura a orasului cu ocazia diferitelor evenimente sau sarbatori nationale cat si locale.
Pot exemplifica aici: manifestarile desfasurate cu ocazia "Zilelor orasului
Rovinari", "Serbarile zapezii", diferitelor concursuri de muziea, dans si poezie, serbarea
campeneasca- "Sarbatoarea salcamului", concursul de fotbal organizat in fiecare
primavara intre Consilii le Locale municipale si orasenesti dinjudetul Gorj; la ultimile
doua actiuni fiind chiar initiatorul proiectelor de hotarari si multe alte actiuni sportive
sau cultural- educative.
In calitatea de consilier, am urmarit ori de cate ori am avut ocazia, calitatea
lucrarilor executate pe raza orasului Rovinari, de anumiti prestatori de servicii,
avertizand asupra neregulilorsi informand compartimentul de resort din cadrul primariei
in scopulluari de masuri asupra aeestor aspecte.
Tot la acest capitol, va informez ca am intervenit de mai multe ori pe langa
eonducerea aeestor societati comerciale in vederea incadrarii in munca a mai multor
persoane din Rovinari, in special din randul celor fara nici un venit, rezolvand de mai
multe ori acest lucru.
Am rezolvat deasemenea, atat personal cat si eu sprijinul angajatilor primariei,
majoritatea problemelor ridicate de cetateni in timpul discutiilor purtate cu acestea sau
in cadrul audientelor la care au participat.
Recunosc, in spirit autocritic, ca nu intotdeauna am tratat eu seriozitate maxima
toate aspectele ce deriva din obligatiile si indatoririle ce-mi revin, ca uneori a primat
aspectul politic si votul a fost dat in acest sens si nu am reusit intotdeauna sa rezolv asa
cum as fi dorit, problemele cu care se confrunta electoratul din Rovinari.
Pentru viitor, avand in vedere aceste aspeete, promit eliminarea lipsurilor din
activitatea mea si avand ca atu experienta acumulata pana in prezent, rna angajez in fata
Consiliului Local, ca voi milita in eontinuare pentru cresterea nivelului de trai si
sanatate in randul cetatenilor din orasul Rovinari.
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