
RAPORT DE ACTIVITATE
 
IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL
 

Anul 2009, reprezinta pentru mine anul in care m-am confruntat cu 0 

activitate noua, aceea de de consilier local. Aceasta pozitie este una noua si 
responsabila pentru mine. Imi doresc sa fac totul bine astfel incat rovinarenii sa ne 
aprecieze efortul. Pot sa spun ca a fost un an cu multe actiuni ale Consiliului Local, 
actiuni care au dus la finalitatea unora dintre masurile propuse spre rezolvare in 
interesul locuitorilor orasului nostru, astfel incat toti sa ne bucuram de standarde 
civilizate de viata. Impreuna cu domnul primar si colegii mei consilieri mi-am 
adus aportul in solutionarea problemelor cu care ne-am confruntat in aceasta 
perioada. 

Sunt secretar al Comisiei Economice si lunar redactez procesele verbale 
pentru aceasta comisie. 

La inceput, am venit cu cateva propuneri in cadrul bugetului local: 
- termoizolarea blocurilor; 
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- rezolvarea problemei apei potabile; ,;' , ! \ ' " 

lucrari de igienizare a scolilor din orasul nostru; 
imbunatatirea bazei materiale din scoli; 

- fonduri de premiere pentru copiii cu rezultate deosebite la olimpiadele 
scolare si cele sportive; 

- existenta unor fonduri destinate deratizarii in oras impotriva insectelor ; 
- existenta unor fonduri pentru perfectionarea angajatilor din Primarie si a 

consilierilor locali ; 
Am participat 1& actiunile culturale si sportive organizate de Casa de Cultura a 

orasului ori de cate ori am fost solicitata. 
In luna iunie am fost propusa de catre colegii consilieri, sa merg in Polonia , la 

Turek. Aici, impreuna cu d-na consilier, Chiru Adina,am participat la dezvelirea 
placilor care marcheaza infratirea orasului Rovinari cu orasul Turek, am avut 
intalniri cu alesii locali din Turek si am transmis ivitatia din partea domnului 
primar, Dorin Filip, primarului orasului Turek sa ne viziteze in luna august. 

La Turek ~ am stabilit ca noi, sa editam un album cu picturi ale elevilor 
np~rrl ~~ 4le ~leyilQr din Turek pana in luna maio Ma ocup de acest proiect cu 
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colega consilier, Chiru Adina, si speram sa reusim un album bun, bine realizat, pe 
care sa-l transmitem apoi colegilor nostri din Polonia.Invitatia a fost onorata si i
am avut in orasul nostru oaspeti pe reprezentantii orasului Turek din Polonia si pe 
primarul orasului din Turcia. 

In luna octombrie am participat la un curs organizat de MECI pentru 
consilierii locali din educatie, pe tema INVESTESTE IN OAMENI ! Cheltuielile 
cursului au fost sustinute de noi, participantii la curs. Cursul a fost interesant si ne
a deschis noi orizonturi de cunoastere. Aici am cunoscut consilieri locali din 8 
judete din vestul tarii si am constatat ca unele localitati din Timis si Arad nu se 
confrunta cu probleme sociale ca si la Rovinari, nu au someri, au avantajul 
existentei la granita si nu prezinta derapaje in ceea ce priveste populatia scolara. 

Cu toate acestea , orasuI nostru arata bine , s-a dezvoltat, scolile din oras au 
o baza materiala buna si speram sa fie si mai buna, a inceput actiunea de 
termoizolare a blocurilor, copiii cu rezultate deosebite, care fac cinste orasului,au 
fost premiati . 

Am incercat sa fiu prezenta la majoritatea sedintelor de Consiliu Local si am 
avut numeroase interventii in cadrul acestora .Consider ca noi,toti alesii locali, 
formam 0 echipa care alaturi de domnul primar, activeaza pentru binele 
locuitorilor. 

Cons. local, 
Inst. Radu Dorina /: 
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