RAPORT DE ACTIVITATE 2016
CONSILIER LOCAL POPA PAUL
Una din cele mai onorante activitati ale vietii publice este reprezentarea comunitatii si
concetatenilor tai. Functia de ales local iti ofera sansa de a gasi solutii pentru rezolvarea
problemelor concetatenilor tai. In acelasi timp din discutiile cu omul simplu am constatat ca
pentru omul simplu neinitiat in stiintele administrative, accesulla informatie, cunoasterea si
utilizarea ei devine

0

simpla iluzie.Din momentul in care am fost validat consilier local mi-am

impus un nou statut in administratia publica locala nu acela de ales local ci acela de facilitator
comunitar avand rolul nu doar de a sustine solutii pentru rezolvarea problemelor, ci si de a
identifica problemele globale ale comunitatii sau de a fumiza cetatenilor
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serie de informatii

locale utile.
Am desfasurat activitatea ca membru 'in cadrul COMISIEI PENTRU PROBLEME DE
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,BUGET

FINANTE, ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIV AT AL COMUNEI, AGRICUL TURA PROTECTIA
MEDIULUI, SERVICII SI COMERT iar ulterior dupa alegerile locale din luna iunie 2016 am
desfasurat activitatea ca membru in cadrul COMISIEI PENTRU INVATAMINT,SANATATE,
CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT.
Am participat la toate sedintele ordinare ~i extraordinare organizate la initiativa domnului
primar, Tanaselea lon, unde au fost adoptate un nurnar total de 68 de hotarari ale consiliului
local. In cadrul sedintelor m-am inscris la cuvant, cand prin pozitia mea s-a impus modificarea
sau completarea unor proiecte de hotarari.
lnchei prezentarea raportului mentionand ca eel mai important lucru in activitatea de
consilier local este acela de a sirnti ca reprezinti macar un segment din membrii cornunitatii, ca
reprezinti si rezolvi cu responsabilitate ~i buna credinta interesele segmentului respectiv. Si daca
reusesti sa-i convingi si pe altii din jurul tau, atunci simti ca ai satisfactia muncii irnplinite.
Probabil ca fiecare din noi mai are de muncit pana va reusi sa-si implineasca cele
propuse.
Cu stima,
Consilier local
Popa Paul
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