CONSILIUL LOCAL SCANTEIA
JUDETUL IASI
RAPORT DE ACTIVITATE 2009
Consilier local, Dr. Batranica Viorel
Ca reprezentant al cetatenilor din comuna Scanteia validat fiind dupa alegerile din iunie 2008 in
conformitate cu art. 52 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si cu statutul alesilor locali
activitatea mea s-a desfasurata pe patru coordonate:
a)activitati desfasurate in cadrul sedintelor consiliului local Scanteia
b)activitati desfasurate in cadrul sedintelor pe comisii, unde sunt presedinte al Comisiei pentru
munca si protectie sociala, protectie pentru copii , tineret si sport, juridica si de disciplina.
c)activitati desfasurate ca si consilier local in mijlocul cetatenilor.
d)activitati desfasurate in cadrul filialei teritoriale ale PSD Scanteia.
Sunt presedinte al Comisiei pentru munca si protectie sociala, protectie pentru copii , tineret si
sport, juridica si de disciplina.In aceasta calitate permanent m-am preocupat ca ordinea de zi sa fie
binecunoscuta de membrii comisiei sa fie bine axata in cadrul legal exisitent si in final hotararea probata
de plenul consiliului local sa fie legala din toate punctele de vederere.
Am participat la toate sedintele consiliului local Scanteia la toate sedintele am luat cuvantul si mai
toate propunerile mele au fost discutate si aprobate de plenul consiliului local Scanteia.
Am avizat toate proiectele de hotarari dupa ce impreuna cu membrii comisiei ne-am pus de acord.
In cadrul celor 13 sedinte din anul 2009 au fost analizate,discutate,avizate toate proiectele de
hotarari intiate de primarul comunei cu mici ajustari. S-au discutat si avizat proiectele de hotarari privind
parteneriatul cu ARSACIS-IASI-APA-VITAL-SA-IASI pentru aductiunea apa potabila in toate
satele,canalizare etc.
Proiectul de hotarare privind lucrarile preliminare pentru racordarea satelor din comuna Scanteia
la conducta de gaz care trece prin comuna Scanteia.
Proiectul de hotarare privind programul de gospodarire si infrumusetare a satelor in 2010.
Proiect de hotarare privind bugetul pe 2010.
Proiect de hotarare privind protectia mediului si altele.
In calitate de consilier local am avut multe intalniri cu cetatenii comunei Scanteia de la care am
retinut urmatoarele:
a)La piata din comuna Scanteia trebuie facut o modernizare cat mai rapida aspect pe care l-am
pus in vederea executivului si deja exista un proiect de hotarare de modernizare in anul 2010.
b)Sa stabileasca cat mai rapid locul unde sa se depoziteze gunoaiele, resturile menajere etc.Leam explicat ca suntem in parteneriat cu Salubris Iasi unde am convenit ca in cel mai scurt timp sa
construim platforme betonate,imprejmuite unde sa se depoziteze gunoiul de la populatie.
Acest lucru este deja prins in proiectul de hotarare din 2010.
c)Constructia unor camine culturale acolo unde nu sunt:Ciocarlesti,Bodesti,Tufesti,Lunca Rates
si Rediu si renovare pentru cele din satul Scanteia si Borosesti.
d)Exista prevazut in bugetul pe 2010 sume de bani pentru renovarea caminului cultural din sat
Scanteia.
e)Definitizarea constructiei scolii din satul Rediu in acest an 2010.
f)Infrastructurarea drumurilor satesti si podurilor si podetele din toate satele trebuind a fi reparate
pentru a inlatura accidentele la traversare.
Pe linie de urbanism si sistematizare sa se dea importanta mai mare eliberarii autorizatiilor de
construire si a construirii de case pe zone unde PUG-ul si PUZ-ul permite.
Paza obsteasca sa se faca de catre persoane care corespund sub aspect moral, social si civic in
toate satele si cu simt de raspundre.

Cu rescpect,
dr. Batranica Viorel ,medic veterinar

