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Delin calitatea de consilier local din partea Partidului
Social Democrat din 2012, mandatul de consilier local fiind validat dupa
depunerea juramantului de a respecta Constitulia gi legile Frii, de a face cu
buna credintA tot ceea ce sti in puterea qi priceperea mea pentru binele
locuitorilor orasului Santana

in temeiulart. 51, alin.4 din Legea nr. 215 din anul
2001 cu privire la administragia publica locald, prin prisma acestui raport de
activitate,aduc la cunogtinga publicului larg, activitatea de consilier
desfa;uratdin cadrul Consiliul Local alorasului Santana, in perioada
ianuarie -decembrie 2014

Raportul pe care il prezint, este o parte a activitdgii pe
care am avut-o in calitate de reprezentant al comunitAfii santanene.
Comisia de specialitate in care imi desfagor activitatea este

Comisia pentru administratie publica locala,
juridical,apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor.in
cadrul primei Eedinle de comisie am fost alesa presedintele comisiei,
funclie pe care o ocup qi in prezent.

Pe langa Comisia de specialitate, am fost desemnata
ca membru in comisia pentru analizarea cererilor depuse in temeiul legii
nr.15/2003. ln cadrul sedintelor pe comisii au fost analizate cererile tinerilor
care au solicitat teren pentru constructia de locuinte. S-a intocmit o ordine
de prioritate in acest sens . iar lista fost supusa dezbaterii publice .

Am incercat si identific nevoile oragului, prioritdgile,
problemele cu care se confruntd cetafenii, indiferent de natura lor, probleme
pe care le-am adus la cunogtinla executivului gi am urmdrit rezolvarea lor
acolo unde era cazul.

in anul 2014 am participat la;edingele din cadrul
comisiei de specialitate din care am facut gi fac parte.



Pentru fiecare gedinga de comisie sau de plen a
Consiliului Local Santana am luat la cunogtintd ordinea de zi, am studiat
amanunlit proiectele de hotardre propuse, procesele verbale de gedin;a, iar
in cadrul comisiei am dezbdtut problemele supuse avizdrii Comisiei,
solicitand in anumite situagii, explicalii 9i detalii de la factorii responsabili
din cadrul Primdriei orasului Santana sau inigiatorilor de proiecte
de hotarire.

ln aceastd perioada am luat cuvAntul de mai multe
ori in plen, interventiile mele viz6nd probleme de un real
interes pentru orasul nostru. ln luarile de cuv6nt pe care le-am avut atAt
in plen c6t si in comisii am incercat sd sensibilizez membrii
autoritdlii deliberative gi executivul primariei cu privire la necesitatea
respectdrii prevederilor legale si a promovarii interesului cetateanului

Precizez cd am ginut gi audienge, Am avut
interventii in presa. locala. Deseori am fost contactata telefonic qi prin e-
mail, situalii in care am rAspuns eficient in raport cu solicitdrile 9i sesizdrile
primite' 

in calitate de ales local, am depus la termen gi in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, declaragia de interese gi

avere personala.
Am comunicat cu mass-media, problemele de

interes ale comunitatii 9i cele privind activitatea de consilier, raspunzdnd
prompt cu declaragii punctuale pe diverse probleme.

Pe parcursul anului 2014 am avut o colaborarea
foarte buna cu consilierii locali si cu executivul Primariei orasului Santana ,

in rezolvarea problemelor ridicate de catre cetateni.


