PRIMARIA SCANTEIA
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JUD.IASI
RAPORT
DE ACTIVITATE/2009
Subsemnatul Busuioc Vasile,consilier al Consiliului Local Scanteia din partea PNL Scanteia in
anul 2009 activitatea desfasurata de mine ca si conilier local s-a derulat in cadrul comisiei nr.1
ECONOMICE ,BUGET ,FINANTE ,ORDINE PUBLICA ,PROTECTIE CIVILA ETC.
In aceasta calitate am sustinut prin vot punctele de vedere ale mele si ale membrilor comisiei
vis-a-vis de propunerile Primarului sau ale noastre.
In anul 2009 au fost desfasurate sedinte ordinare si extraordinare ale Consiliului Local la care am
participat conscvent cu exceptia a doua sedinte cauzate de suprapunerea cu activitati importante la locul
stabil de munca iar interventiile mele fie si sub forma de interpelari,la unele proiecte de hotarari au fost
pe teme de interes general pe comuna vizand in mod special problemele din zona mea de activitate de
consilier in speta satul Lunca Rates.
Am fost presedinte de sedinta timp de un trimestru cand de fiecare data am parurs tematica de la
ordinea de zi am semnat procesele verbale ale sedintei ,am studiat proiectele de hotarari propuse ,iar in
comisia nr.1 am dezbatut activ problematica supusa avizarii comisiei ,solicitand in multe cazuri
explicatii,detalii de la personalul de specialitate din cadrul Primariei Scanteia si de la Primar si Viceprimar
(in mod special la buget/2009;lucrari importante de realizat din banii publici ai comunei Scanteia ).
Am initiat in randul consilierilor propuneri si am propus Primarului Comunei Scanteia ca din
fondurile bugetare 2009 sa se dea bani pentru renovarea Caminului Cultural Scanteia sau s-al dea spre
inchiriere,concesionare tinerilor din sat pentru a petrece util si placut timpul liber.
Am propus sa se pietruiasca drumul din Lunca Rates Biserica ->Dodu-Raducanu-Grec si sa se
mareasca latimea drumului asa cum era pana in 2005/2006.
Am avut consultari cu cetatenii din Lunca Rates in ceea ce priveste podul de la "Raducanu",mutarea
gardurilor pe vechiul aliniament al tuturor celor care au incalcat legea si au iesit din perimetrul legal.
In cele mai multe cazuri de persoane aflate in dificultate cei nepastuiti de soarta am intervenit personal si
le-am dat din indemnizatia de consilier, bani, produse, haine etc.
EX:Pentru cei care au avut morti in familie din accidentul feroviar din august 2009 le-am dus in doua
randuri cu diversi prieteni si cu ajutorul d-lui consilier MIHAI IFTIMIE si MIRON PETRICA haine pentru adulti si
copii,produse pentru praznicul de 40 de zile si altele.
Am contribuit impreuna cu d-lui consilier Iftimie Mihai si Miron Petrica cu 3 mil lei la reparatia Bisericii din
satul Tufesti de Sus.
Am ajutat cu fonduri pentru echipament sportiv treninguri, tricouri si mingi la echipa de footbal din sat
Ciocarlesti si Lunca Rates.
Am luat parte la toate actiunile civice consecutive, evenimente religioase pentru a cunoaste cat mai
bine aspectele vietii publice din comuna Scaneia si in special din Lunca Rates si Scanteia.
M-am implicat in activitatile organizate de scoala Lunca Rates si gradinita atat la sarbatorile de iarna
cat si la sfarsitul anului scolar unde am dus copiilor jucarii, dulciuri,haine,rechizite etc.
Urmarea activitatii mele de consilier local sa reusit ca in anul 2010 sa se prinda in planul de dezvoltare al
localitatii Scanteia si lucrari de infrastructura in satul Lunca Rates sa se definitizeze cele 3-4 poduri sa se faca
santuri de scurgere, iluminat public permanent si chiar sa se inceapa studiile pt constructia unui camin cultural
in satul Lunca Rates in zona Furnica Mihai si Pricop.

CU RESPECT,
CONSILIER BUSUIOC VASILE

