
RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL RUS IRINA

In temeiul art.51 alin 4 din Legea nr.2751200L privind administratia publica

locala, prin prisma acestui raport de activitate, aduc la cunostinta publicului larg,

activitatea de consilier local desfasurata in Consiliul local al orasului Santana, judetul

Arad, in perioada anului 2012, reprezentand parte din cele doua mandate.

Rapoftul pe care il prezint, este o parte a activitatii pe care am avut-o in calitate

de reprezentant al comunitatii locale. Comisia de specialitate in care imi desfasor

activitatea in calitate de Presedinte este Comisia pentru administratie publica locala,

protectie sociala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor cetatenilor.

Pe langa comisia de specialitate din cadrul Consiliului local , am fost aleasa in
calitate de membru in Comisia de analiza a cererilor depuse in baza Legii nr.15 din

2003 .

In anul 2012 am participat la toate sedintele din cadrul comisiei de specialitate

din care fac parte, precum si la cele ordinare si extraordinare intrunite la nivelul

Consiliului local al orasului Santana.

Mentionez ca am luat parte si am votat la toate proiectele de hotarare supuse

dezbaterilor.Vizand interesul cetateanului, am avut si abtineri sau am votat impotriva

mai multor proiecte de hotarare..

Am incercat sa identific nevoile orasului, prioritatile, problemele cu care se

confrunta cetatenii, indiferent de natura problemelor pe care le-am adus la cunostinta

executivului si am urmarit rezolvarea lor.

Pentru fiecare sedinta a Consiliului local al orasului Santana am luat la

cunostinta ordinea de zi, am studiat amanuntit proiectele de hotarare supuse

dezbaterilor, procesele verbale ale sedintelor, iar in cadrul comisiei am solicitat in

anumite situatii explicatii si detalii de la factorii responsabili din cadrul Primariei orasului

Santana sau initiatorilor proiectelor de hotarare.

In plenul sedintelor am luat cavantul si mi-am exprimatul punctual de vedere

asupra problemei prezentate.



In calitatea mea de consilier local am participat la o serie de sedinte, actiuni,

manifestari cu caracter social, economic, cultural, religios, educative, sportive,

desfasurate pe raza orasului Santana.

Ma aflu permanent in mijlocul cetatenilor orasului Santana, imi notez

propunerile, nemultumirile ridicate de catre cetateni si le supun atentiei executivului.

Doresc sa le multumesc cetatenilor pentru increderea acordata si sa ii asigur de

intreaga mea recunostinta si disponibilitate in rezolvarea problemelor sesizate.
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