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Subsemnatul Manole Gheorghe, am ales in anul 2012, consilier local in cadrul Consiliului Local
Urecheni, reales in urma alegerilor locale din luna iunie 2016 pentru aceeasi functie de consilier
local. In anul2016 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 avand functia de secretar comisie pana in luna
iunie 2016 ulterior am avut calitatea de membru in aceasta comisie.
Am participat la toate sedintele ordinare ~i extraordinare organizate la initiativa domnului
primar, Tanaselea Ion, unde au fost adoptate un numar 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.
Sedintele au fost desfasurate conform prevederilor legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
locali, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sedintele din plenul consiliului dar si cele din cadrul comisiei de specialitate s-au desfasurat intr-o
atmosfera de lucru prielnica, folosindu-se un limbaj adecvat, potrivit cu importanta functiei de
demnitate publica a alesilor locali.
M-am intalnit foarte des cu cetatenii comunei, prilej cu care am discutat despre prioritatile ~i
asteptarile acestora de la autoritatile locale.
Am cautat sa fiu un fidel sustinator al opiniilor ~i solicitarilor adresate consiliului local de catre
cetateni, dar ~i un bun mesager al deciziilor adoptate in plenul consiliului, cu privire la ceea ce
intereseaza in mod nemijlocit cetatenii, precum si un bun formator de opinie.
M-am preocupat de modul de sustinerea diverselor proiecte de hotarari, initiate de primarul
comunei, pe care in urma analizarii in cadrul sedintelor comisiei de specialitate Ie-am avizat in
mod favorabil. M-am adresat consiliului local cu toate doleantele cetatenilor, cautand impreuna
solutii de rezolvare. Am sustinut si apreciat activitatea colegilor consilieri locali, a primarului ~i
viceprimarului comunei.
Din pacate am constatat ca cetatenii nu au inteles foarte bine ce inseamna procesul democratic de
luare a deciziilor, participarea acestora se lasa asteptata,
Pe viitor ma gandesc cum sa gasesc cele mai bune solutii sa stimulez ~i sa implic comunitatea
pentru colaborare si implicare mai sustinuta pentru rezolvarea in comun a problemelor ~itreburilor
pub lice ce cad in cornpetenta consiliului local.
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