CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIA
JUDEŢUL IAŞI

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009
al consilierului local Alexa Constantin
Subsemnatul Alexa Constantin, ales în anul 2008, consilier în cadrul Consiliului Local
Scânteia pe listele electorale ale Partidului Democrat-Liberal. În anul 2009 am desfăşurat
activitatea ca membru în cadrul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială, Protecţie Copii,
Tineret şi Sport, Juridică şi de Disciplină.
Am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare organizate la iniţiativa domnului
primar, Fănică Săcăleanu, unde au fost adoptate un număr total de 86 de hotărâri ale consiliului
local.
În cadrul şedinţelor m-am înscris la cuvânt, când prin poziţia mea s-a impus modificarea
sau completarea unor proiecte de hotărâri.
Am fost ales preşedinte de şedinţe un trimestru când şedinţele au fost desfăşurate
conform prevederilor legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare.
Şedinţele din plenul consiliului dar şi cele din cadrul comisiei de specialitate s-au
desfăşurat într-o atmosferă de lucru prielnică, folosindu-se un limbaj adecvat, potrivit cu
importanţa funcţiei de demnitate publică a aleşilor locali.
M-am întâlnit foarte des cu cetăţenii comunei, prilej cu care am discutat despre
priorităţile şi aşteptările acestora de la autorităţile locale.
Am căutat să fiu un fidel susţinător al opiniilor şi solicitărilor adresate consiliului local de
către cetăţeni, dar şi un bun mesager al deciziilor adoptate în plenul consiliului, cu privire la ceea
ce interesează în mod nemijlocit cetăţenii, precum şi un bun formator de opinie.
M-am preocupat de modul de susţinerea diverselor proiecte de hotărâri, iniţiate de
primarul comunei, pe care în urma analizării în cadrul şedinţelor comisiei de specialitate l-em
avizat în mod favorabil.
M-am adresat consiliului local cu toate doleanţele cetăţenilor, căutând împreună soluţii
de rezolvare.
Am susţinut şi apreciat activitatea colegilor consilieri locali, a primarului şi
viceprimarului comunei.
Din păcate am constatat că cetăţenii nu au înţeles foarte bine ce înseamnă procesul
democratic de luare a deciziilor, participarea acestora se lasă aşteptată.
Pe viitor mă gândesc cum să găsesc cele mai bune soluţii să stimulez şi să implic
comunitatea pentru colaborare şi implicare mai susţinută pentru rezolvarea în comun a
problemelor şi treburilor publice ce cad în competenţa consiliului local.
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