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DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul Chivu Laurentiu , in ealitate de eonsilier local in
;.~

eadrul Consiliului Local Rovinari, formulez urmatorul
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In exereitarea mandatului de ales local in eadrul Consililui
Local Rovinari, in perioada 01.01. 31.12.2006, am desfasurat
urmatoarele aetivitati eu respeetarea legilor in domeniu :
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1. Am desfasurat programe lunare de audiente eu eetatenii
din Rovinari,in sala de sedinte a Consiliulu Local Rovinari,
tinute in mod eoneomitent cu primarul orasului.
In mod freevent la sedintele organizate in audienta, am
intalnit probleme de asistenta sociala, cum ar fi insufieienta
loeurilor de munea, preeum si venituri foarte miei pentru unii,iar
pentru altii lipsa aeestora eu desavarsire.
De asemenea,un deficit major pe piata loeala a loeuintelor
se inregistreaza de foarte multi ani, izolatia aeoperisurilor
bloeurilor ramanand in eontinuare 0 problema majora,ea si
euratenia si igiena orasului.
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Desi fiind membru de baza doar in Comisia de Urbanism si
Comisia juridica ale Consiliului Local, economic contribui si
aducandu-mi din plin aportul in promovarea si solutionarea
multor probleme din cele inscrise pe ordinea de zi.
2. Avern in vedere actul decizional a 7 proiecte de hotarare,
din care au fost aprobate 7 si nu au fost respinse nici unul .
Din cele 9 proiecte de hotarare sa-u materializat in Hotarari
ale Consiliului Local Rovinari doar 7,in cuprinsullor fiind
rezolvate probleme din domeniile economic,de asistenta
sociala,impozite si taxe locale, urbanism si juridic.
Aceste proiecte fiind promovate in spiritul incurajarii
initiativei micilor si marilor investitori,in spiritul sustinerii
cetatenilor cu venituri mici sau fara venituri, precum si in total
acord cu cele promise cetatenilor in campania electorala de
Partidul Democrat,acoperind un procent de circa 55%.

3. In perioada 25.06-01.07.2006 am efectuat cursul de
perfectionare ,"LEGALITATE IN ADMINISTRATIA
PUBLICA" , in localitatea Jupiter, judetul Constanta.
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