RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER LOCAL 2015
TANASELEA IULIAN

In calitate de cetatean al comunei Urecheni am candidat la alegerile locale din anul
2012 din partea PPDD, consider ca implicarea mea in administratia publica locala
a comunei Urecheni este una din cele mai onorante activitati ale vietii publice
pentru reprezentarea comunitatii si a intereselor concetatenilor.
Personal consider ca, functia de ales local iti ofera sansa de a gasi solutii pentru
rezolvarea problemelor cu care se confrunta cetatenii comunitatii locale din care
faci parte, cu atat mai mult cu cat comuna are nevoie de o schimbare in ritm cu
integrarea noastra europeana cu dezvoltarea si modernizarea societatii romanesti.
Am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare organizate la iniţiativa
domnului
primar, Tanaselea Ion, unde au fost adoptate un număr total de 85 de hotărâri ale
consiliului local.
În cadrul şedinţelor m-am înscris la cuvânt, când prin poziţia mea s-a impus
modificarea sau completarea unor proiecte de hotărâri.
Sedinţele au fost desfăşurate conform prevederilor legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
Şedinţele din plenul consiliului dar şi cele din cadrul comisiei de specialitate s-au
desfăşurat într-o atmosferă de lucru prielnică, folosindu-se un limbaj adecvat,
potrivit cu importanţa funcţiei de demnitate publică a aleşilor locali.
M-am întâlnit foarte des cu cetăţenii comunei, prilej cu care am discutat despre
priorităţile şi aşteptările acestora de la autorităţile locale. In cadrul intilnirilor cu
cetatenii am preluattoate problemele sesizate de acestia si constatate de mine, le-

am adus la cunostinta Consiliului local si autoritatii executive a Primariei,
solicitind stabilirea de termene si responsabilitati de rezolvare.
Am căutat să fiu un fidel susţinător al opiniilor şi solicitărilor adresate consiliului
local de către cetăţeni, dar şi un bun mesager al deciziilor adoptate în plenul
consiliului, cu privire la ceea ce interesează în mod nemijlocit cetăţenii, precum şi
un bun formator de opinie.
Si pentru viitor mi-am propus sa militez pentru transparenta in gestionarea banului
public, pentru o informare corecta si prompta a cetatenilor cu privire la modul in
care se actioneaza la nivelul autoritatilor publice locale ale comunei Urecheni, pe
baza competentelor legale date fiecarui ales local ce difera de la statutul de
consilier local la cel de primar.

Cu stima,
Consilier local
Tanaselea Iulian

