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In anul 2012 activitatea mea de consilier local este raportata prin :

- Participarea la sedintele Consiliului Local ;
- Participarea la sedinte pe comisia de specialitate ;

' Consultari cu primarul , anterior redactarii proiectelor de hotarari supuse aprobarii
Consiliului Local ;

- Discutii si consultari cu primarul comunei la intocmirea proiectelor de buget local ;

- Participarea la intalnirile cu cetatenii fie pentru informarea locuitorilor cu diverse
probleme de interes cetatenesc, fie penku prezentarea proiectelor la nivelul localitatii ;

- Participareala intalnirile de consultare a cetatenilor cu privire la luarea hotararilor privind
salubrizarea localitatii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului public , a pietei ;

Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comuna si am acordat
sumele necesare functionarii institutiilor din comuna: scoala, gradinita primarie, biserica.
Proiectele pe care le-am populaizatinrandul cetatenilor au fost :

l) lnfiintare sistem de canalizare in comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni,
extindere retea de alimentare cu apa potabila in comuna Gura Ialomitei, modernizare drumuri
comunale in comunele Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei si Giurgeni, dotarea caminelor
culturale din comunele Mihail Kogalniceanu si Gura Ialomitei si reabilitare si dotare camin
cultural in comuna Giurgeni, judetul Ialomita
Z)Baza sportiva multifunctionala model tip I- Stadion comunal-comuna Mihail Kogalniceanu
3) Extindere cimitir
4) Reabilitare parc comunal

Toate aceste proiecte au venit ca o necesitate anuntata si de strategia de dezvoltare a

localitatii dar si de semnalele primite de la cetateni pe parcursul timpului, semnale pe care le-am
discutat cu primarul si pe care am incercat sa le rezolvam.

In cadrul consultarilor care au avut loc la comisii si in cadrul Consiliului Local am avut
interventii privind rcpaftizarea echilibrata a sumelor pe capitole in bugetul local.

Am avut contact permanent cu cetatenii din comuna si mare parte din dorintele lor s-au
transformat in hotarari de consiliu local pe care le-am sustinut: locuri de casa, inventarul
domeniului public si privat, inchirieri si concesiuni.Am fost deschis acordarii sprijinului oricarui
investitor local, agent economic, crescator de animale, legumicultor.

Cu fiecare ocazie in care cetatenii mi-au solicitat o anume informatie m-am documentat si
am prezentat realist situatia pentru care cerea lamuriri.
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