CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIA
JUDEŢUL IAŞI

RAPORT
DE ACTIVITATE PE ANUL 2009
Subsemnatul Rădeanu Mihăiţă, am fost reales în anul 2008, după ce în mandatul anterior am
fost ales viceprimar al comunei, consilier în cadrul Consiliului Local Scânteia pe listele electorale ale
P.S.D. În anul 2009 am desfăşurat activitatea în cadrul Comisiei pentru Agricultură, Actvităţi
Economico-Financiare Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism,
unde deţin funcţia de Preşedinte.
Am asigutat prezenţa la toate cele 12 şedinţe ordinare şi 1 extraordinară, în urma cărora, pe
baza dezbaterilor, au fost adoptate un număr total de 86 de hotărâri de consiliu.
În timpul şedinţelor am avut cuvântul, când prin punctul meu de vedere am propus aprobarea,
modificarea sau completarea proiectelor de hotărâre.
Am fost ales preşedinte de sedinţe pe o perioadă de 3 luni de zile când şedinţele s-au
desfăşurat în mod statutar.
Am avut numeroase întâlniri cu cetăţenii din satele comunei, şi am transmis cât mai explicit
proiectele consiliului local, preluând de fiecare dată propunerile acestora, pe care le-am transmis
consiliului local.
Am avut pot spune, cel mai mare volum de activitate din toate comisiile de specialitate, ale
consiliului local.
În cadrul comisiei economice, m-am preocupat de fundamentarea bugetului local, iniţiat de
primarul comunei, domnul Fănică Săcăleanu, pe care l-am şi aprobat cu unanimitate de 13 voturi.
Am atenţionat executivul cu privire la cheltuirea banului public şi necesitatea perfecţionării şi
specializării funcţionarilor publici pentru atragerea de proiecte cu finanţare internaţională.
Dra pentru că bugetul comunei este mic, desigur că se pot discuta mai multe neajunsuri şi
neâmpliniri care aşteaptă rezolvare în perioada următoare.
Am fost de acord cu majoritatea proiectelor de hotărâri şi am contribuit cu priceperea şi buna
mea credinţă la rezolvarea tuturor problemelor care ne-au fost deduse spre competenţă.
Am numai cuvinte de apreciere la adresa tuturor colaboratorilor, colegi consilieri locali,
primar, viceprimar şi funcţionari publici din aparatul de specialitate al primarului comunei.
Sunt încântat de existenţa numeroaselor date şi informaţii postate pe site-ul primăriei:
http://primariascinteia.ro, pe care îl apreciez ca fiind dintre cele mai bune surse de informarea şi chiar
printre cele mai complete dintre comunele judeţului Iaşi.
Am ca obiectiv în perioada imediat următoare, să conving cât mai mulţi cetăţeni să acceseze
site-ul primăriei de unde pot fi informaţi prompt despre activitatea autorităţilor locale ale comunei
noastre.
În concluzie pot spune că avem o serie de împliniri, dar fireşte, sunt şi unele neajunsuri, pe
care va trebui să le soluţionăm în perioada următoare a mandatului nostru.
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RĂDEANU MIHĂIŢĂ

