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DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul Sitaru Mihai, in calitate de consilier local in cadrul consiliului
local Rovinari, formulez urmatorul

RAPORT
DE ACTIVITATE PE ANUL 2006
In exercitarea mandatului de ales local in cadrul Consiliului Local Rovinari,
in perioada 01.01-31.12.2006, au efectuat urmatoarele activitati cu respectarea
legislatiei in vigoare :
1.) Cu privire la audientele cu cetateni orasului, organizate lunar, am
participat in mod concomitent cu primarul orasului, unde am intalnit diverse
probleme cu care se confrunta cetatenii, cum ar fi :
-problematica locurilor de munca, pe care, in anul 2006, am diminuat-o
destul de apreciabil, prin infrintarea DSC Rovinari creand 160 de locuri de munca,
dar si prin oferta de locuri de munca de la SC MINPREST SERV SA Rovinari si
SC OLSERVIMIN SA Rovinari, insa nu suficient deindestulator;
-0 alta problema cu care ne confruntam de foarte multi ani, este cea a lipsei
de locuinte, pe care insa impreuna cu primaru orasului si in conformitate cu
programul politic al Partidului Democrat, organizatia Rovinari, am reusit inceperea
lucrarilor de finalizare a cateva zeci de locuinte pe structura blocurilor construita
inca din anul 1990, urmand a Ie da in folosinta in vara anului 2007, iar alte cateva
zeci de locuinte urmand a Ie da in folosinta in cursu I anului 2008, pe care in acest
fel 0 diminuam in mod semnificativ, insa la fel de insuficient ;
-de asemenea, ne-am confruntat si cu diverse alte probleme, pe care in
masura posibilitatilor le-am solutionat in tot san in parte.
2.) De asemenea tot in exercitarea mandatului de ales local am fost
initiatorul a circa 70 de proiecte de hotarare, materializate in hotarari de consiliu
local (HCL) pe diverse probleme cum ar fi :
- transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafate de 4.138 m.p.teren catre
Compania Nationala de Ivestigatii (CNI) in vederea construirii unei sali de sport
polivalente ;
- infmtarea Directiei de Servicii Comunale, care a ridicat in mod radical calitatea
servicilor publice oferite populatiei (apa, canal, salubritate, e.t.c.) ;
- darea in administrare Casei de Cultura si Bibliotecii Rovinari, a sali de
sport de la Liceul Rovinari ;
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- interzicerea circulatiei tuturor vehiculelor pe bulevardul Minerilordin
Rovinari;
- interzicerea plimbari cainilor de compaie pe domeniul public si privat al
Consiliului Local Rovinari fara ca propietarii acestora sa dispuna de materiale1e
necesare pentru curatirea locului murdarit ;
- aprobarea sumei de 10.000 lei RON, pentru oferirea pachetelor de Craciun
tuturor copiilor din scoli si gradinite, dar si a sumei de 3.500 lei RON, pentru
sarbatorirea zilei de 1 Decembrie ;
- acordarea de prime fmanciare anuale la DSC, SPAS si la Primarie ;
- inchirierea a 96 de camere in b1.Cl pentru persoane1e fara adapost, cu plata
din bugetul Consiliului Local Rovinari;
- cu acordarea de prime financiare anuale la Politia Comunitara si Casa de
Cultura.
3.) Tot in exercitarea mandatului de ales local in cadml Consiliului Local
Rovinari, am participat la cursurile de pregatire profesionala intitulat "Legalitatea
in Administratia Publica Locala',organizate in perioada 25.06-01.07.2006, in
localitatea Jupiter, jud.Constanta, unde am acumulat cunostinte noi si utile in
domeniu, pe care ulterior Ie-am aplicat cu succes in derularea sedintelor de consiliu
local.
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