CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIA
JUDEŢUL IAŞI

RAPORT
DE ACTIVITATE PE ANUL 2009
Subsemnatul Aştefanei Mihai, reales în anul 2008, consilier în cadrul Consiliului Local Scânteia
pe listele electorale ale Partidului România Mare. În anul 2009 am desfăşurat activitatea în cadrul
Comisiei pentru Agricultură, Actvităţi Economico-Financiare Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism.
Am fost un participant activ la toate cele 12 şedinţe ordinare şi 1 extraordinară, în urma cărora au
fost adoptate un număr total de 86 de hotărâri ale consiliului local.
În cadrul şedinţelor am luat cuvântul de fiecare dată, când am considerat necesar ca punctul meu
de vedere să fie avut în vedere la aprobarea, modificarea sau completarea şi deliberarea proiectelor de
hotărâre.
Am fost ales preşedinte de sedinţe pe o perioadă de 3 luni de zile când apreciez că şedinţele au
fost desfăşurate statutar.
Atmosfera de lucru din plenul consiliului sau al comisiei de specialitate, a fost una favorabilă,
nesemnalându-se dispute aprinse pe teme politice sau de altă natură.
Am avut mai multe întâlniri cu cetăţenii din toate satele comunei, ocazie cu care am încercat să
transmit cât mai fidel proiectele autorităţilor locale cu impact asupra cetăţenilor, preluând mesajul sau
sugestiile acestora, cu care am mers la discuţiile din plenul şedinţelor consiliului local.
Desigur că în cadrul comisiei de buget, m-am preocupat de modul de fundamentare a bugetului
local, iniţiat de primarul comunei, pe care l-am analizat şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Am recomandat moderaţie cu privire la alocarea resurselor pentru cheltuieli neproductive şi
orientarea spre accesarea de proiecte finanţate de Uninea Europeană din fonduri nerambursabile.
Având în vedere că bugetul local este unul mic, şi cheltuielile sau investiţiile sunt proporţionale cu
acesta, dar nu s-au înregistrat pierderi, risipă sau fraude din fonduri publice.
Am susţinut toate proiectele de hotărâre şi am felicitat executivul pentru activitatea deosebită
desfăşurată în anul 2009, chiar pe fondul crizei care a avut influenţă şi asupra bugetului comunei.
Am apreciat de asemenea şi activitatea colegilor consilieri locali, precum şi a primarului şi
viceprimarului comunei.
Mai pe larg despre luările mele de cuvânt în cadrul şedinţelor de consiliu, se poate lesne oricine
edifica de pe site-ul primăriei: http://primariascinteia.ro, accesând secţiunea CONSILIUL LOCAL, unde
sunt postate toate procesele verbale de sedinte şi hotărârile de consiliu începând cu anul 2006.
Aş fi bucuros dacă şi cetăţenii ar participa mai activ la procesul democratic de deliberare a unor
hotărâri care îi privesc în mod direct.
În final, şi pe viitor mă voi implica cu simţ de răspundere în soluţionarea problemelor şi treburilor
publice ce cad în competenţa mea, ca şi consilier local.
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