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este reprezenrarea
Una din cele mai onorante activitati ale vietii publice
ofera sansa de a gasi
comunitatii si concetatenilor tai. Functia publica iti
din care faci
solutii pentru rezolvarea cu care ,. .o"f"'nta comunitatea
PDL Cislau si
parte. Am candidat la alegerile din iunie 2012 pe listele
adoptata in
validat in fuctia de consilier local prin Hotararea nr.28120l2
ca membru in comisia de
Sedinta de constituire a consiliului Local Cislau,iar
sociala activitati
specialitate pentru,,invatamant,sanatate,culura'protectie
acest
sportive si de agrement"prin Hotararea nr.3112012 a c'L'cislau'Din
nu acela de ales
moment mi-am impus un statut nou in administratia locala,
rolul nu doar
local, ci cel de faciiitator comunitar. Facilitatorul comunitar are
a identifica
de a sustine solutii pentru rezolvarca problemelor lor, ci si de
de
problemele globale ul. .o*rrnitatii sau de a furniza cetatenilor o serie
prevederile
informatii locale utile. Inbazaacestei conceptii , compatibile cu
alesilor
legii nr. 2:5l200l privind administratia publica locala si cu Statutul
sedintele
locali mi-am desfasurat activitatea in anul 2}l3,participand la toate

Consiliului Local Cislau(

6 sedinte ordinare si 4

extraordinare),votand un nr.de 58 hotarari,luand pozitii
ori.

in

sedinte
acest sens de 27

Activitatea in cadrul comisiei de specialitate:
conformitate cu H.C.L. nr. 3Il2Ot2 fac parte din comisia de
specialitate pentru,,invatamatrt.,sanatate,culura,protectie sociala activitati
sportive si de agrement",comisie in cadrul c;reia au fost analizate 5i avizate
toate proiectele de hotdriri propuse spre aprobarea consiliului local care

in

privesc realizarea si implementarea tuturor proiectelor privind dezvoltarea
comunitatii,analiza eficienta privind folosirea surselor financiare etc'
Activitatea in cadrul comisiei a constat intr-o permanenti 9i riguroas5
analizi a .Luturor proiectelor de hotirAre supuse aviz5rii, analizi care a vizat
atdt o permanenti preocupare pentru imbunitSlirea serviciilor publice
catre cetateni. De asemenea activitatea in cadrul comisiei de specialitate
se rds{rAnge asupra tuturor proiectelor de hotdrAre supuse aprobdrii
plenulupi consiliului local, comisia din care fac parte solicitSnd spre analiza 9i
l^
^^^ de
pe ordinea
avizare toate proiectele de hotSr|re care urmau si fie incluse
zi a secjin'!elor consiliului local.

ivitatea de relagie cu cetigenii (intAlniri periodice cu
cetilenii gi audien!e):

constantd PreocuPare a fost cea de informare 5i consultare
ceti-te ilor cu privire la declziile majore ce au privit comunitatea localS

a
a

comu ei Cislau.
I
aceSt sens pe 16ngi audienlele permanente acordate conform
prog
lui de audiente in cadrul localului primariei,Sala de sedinte,am
ini!iat o serie de intAlniri 5i dezbateri publice cu cetatenii din satele
Cislau iuda ,Scarisoara si Gura Bisciinaintea tuturor deciziilor si hotararilor
cul act semnificativ pentru cetdlenii comunei Cislau,luate de Consiliul
Local.
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