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CONSILIUL COMUNAL SAVINESTI

Raport de activitate

ln calitate de consilier local din partea partidului P.S.D. (Partidul Social

Democrat) in temeiul art.32 aliniat. I din Legea 201512001, legea administratiei
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, formulez prezentul raport de
activitate pentru anul 2017.
Raportul pe care il prezint este o parte din activitatea mea pe care am avut-o in
calitate de reprezentant al comunitatii din care fac parte.

Am participat la toate sedintele si am avut unele initiative cum arfi:
-refacerea trotuarelor la gradinita din Dumbrava Vale

-refacerea spatiilor de joaca pentru copii care frecventeaza gradinita
din Dumbrava Vale.

lmpreuna cu ceilalti consilieri localiai PSD am dezbatut si am solicitat:
inlocuirea iluminatului public vechi cu leduri; dotarea comunei Savinesti cu camere
de luat vederi; am susutlnut proiectele de lege privind acordarea de ajutoare banesti
locuitorilor din comunitatea din care fac si eu parte, in cazul unor evenimente
neprevazute, nedorite (foc, boala, decese).

Am participat la toate sedintele consiliului local ordinare cat si la

cele

extraordinare, la care in urma dezbaterilor am votat dupa caz ,,pentru", ,,m-am
abtinut" sau am votat ,,impotriva" in functie de interesele comunitatii din care fac
parte.

Am solicitat si am primit informatii despre stadiul implementarii si
lucrarilor

stadiul

la toate proiectele care au fost aprobate;

Am solicitat impreuna cu ceilalti consilieri locali din partidul din care fac parte
(P.S.D.) rezilierea contractelor de inchiriere si contractelor de concesiune cu toti cei
care nu si-au achitat obligatiile banesti ce decurg din derularea acestor contracte.
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De asemeni pentru a veni in sprijinul locuitorilor din comuna Savinesti pentru

a-si petrece cat mai agreabll si civilizat timpul liber am propus montarea unor banci
si a unor aparate de joaca pentru copii.
lmpreuna cu colegii mei din consiliul local am sollcitat ca din bugetul comunei sa nu
mai fie alocate sume de bani pentru ,,Ziua comunei Savinesti" si nici pentru
,,Obiceiuri de Anul nou" iar suma sa fie alocata sub forma de premii elevilor cu
merite deosebite.

Am participat la dezbaterea bugetului local unde am propus impreuna cu
colegii mei sa se continue dezvoltarea infrastructurii (gaz metan, apa potabila,
asfaltarea drumurilor cat sl montarea unor stalpi pentru iluminatul public) acola unde
au ramas neefectuate aceste lucrari pe Eza comunei Savinesti.
ln calitate de consilier local am ascultat pe toti concetatenii mei atunci cand au
avut probleme de rezolvat sau propuneri pentru comunitatea nostra. La randul meu
le-am adus la cunostinta Domnului Primar, Doamnei Secretare cat si celorleti colegi
ai consililui local al comunei Savinesti.

Cu stima si respect,
Consilier local,
Balus Gheorghe
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