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CONSILIER LOCAL DIN PARTEA PSD SECRETAR LA
COMISIA JURIDICA DISCIPLINA SI ASISTENTA
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Raportul de activitate este intocmit in conformitate cu Art. 50 alin.3 din
Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, Art. 51, alin.4 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si
completarile ulterioare precum si cu prevederile Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului local din orasul Corabia.
Activitatea mea in calitate de membru in Consiliul local Corabia se grupeaza
in doua categorii:
I. activitatea in cadrul sedintelor Consiliului local
II. activitatea in afara sedintelor Consiliului local.
I. In perioada ianuarie-decembrie 2011 am participat la:
- sedinte ordinare: 9
- sedinte extraordinare: 6
-dezbaterea a 138 de proiecte si hotarari :
1. Activitatea in plainul local :
In decursul sedintelor de plain am avut o serie de interpelari si intrebari,
referitoare atat la proiectele de hatarare propuse la ordinea de zi cat si la
subiecte de interes pentru comunitatea locala. Am participat activ la
dezbaterea proiectelor de hotarari, contribuind prin luarile de pozitie la
modificarea unor propuneri, aceste aspecte fiind consemnate in procesele
verbale ale sedintelor.
Am avut numeroase interventii in sedintele de consiliu local., incercand sami pastrez calmul si sa dau importanta cuvenita fiecarui coleg consilier.
In prima sedinta a anului 2011, am reamintit necesitatea de a se da curs
proiectului initiat de mine, privind amplasarea placutelor cu denumirea
strazilor, proiect aprobat in anul 2008.

In luna februarie 18-02-2011, la proiectul de hotarare referitor la construirea
unui grup sanitar la farmacia Spitalul Orasenesc Corabia initiat se mine , am
subliniat ca este imperios sa-l facem, fiind farmacie cu circuit inchis. La
diverse propun sa gasim impreuna un plan de reabilitare a parcului, sa se
infiinteze o popicarie, sa facem actiuni pentru ora pamantului.
In luna Mai 30-05-2011 la proiectul de hatarare referitor la premierea
elevilor calificati la faza nationala a olimpiadelor initiat de consilier
Florin Ciocionica, intervin si spun, copiii care au luat aceste titluri, ar
trebui sa-si ridice premiul in bani cuvenit acum nu in iarna . La diverse
reamintesc ca am solicitat si sa aprobat constructia unui grup sanitar la
farmacia spitalului, fiind necesar si asa cer normele. Alte interventii au
fost legate de ce suprafata se acorda pentru locurile de veci, curatenia in
cimitire si cand va fi gata capela in oras ?
In sedinta din iunie tot la diverse am dorit sa specific importanta capelei, sa
se introduca curent pentru ca incaperea nu o are, si semnalez acte de
vandalism in oras scapate de un control riguros al politiei.
In sedinta din iulie tot la diverse , solicit indicatoare care sa atentioneze ca in
oras avem spital. De asemeni sa se discute cu politia pentru a se asigura
linistea si ordinea publica.
In sedinta din august la diverse spun , personal si ca mesager al cetatenilor
sa se aplice amenzi celor care arunca ilegal gunoiul.Reamintesc , montarea
de indicatoare pentru a semnaliza tuturor prezenta in oras a unui spital.
La sedinta din septembrie la Proiectul de hotarare referitor la amplasarea pe
un teren situat in partea de nord a targului saptamanal a unui bazin de inot si
a unei crese, spun ca sunt de acord dar de ce atata urgenta ? In septembrie
am facut parte in echipa de organizare a festivalului Corabia de Aur
imlicandu-ma ca totul sa decurga bine si pe placul cetatenilor nostrii .
In sedinta din luna Octombrie 28-10-2011 la diverse, relatez cu multa durere
in suflet, hotarat ca spitalul orasului Corabia sta foarte prost, din punct de
vedere financiar, spun ca nu se stim cat vom rezista nefiind sustinuti si
nefacandu-se nimic concret . Pe 06/12/2011 am participat la acordarea de
premii pentru copii care au participat la concursuri si au obtinut diplôme de
participare, locul 1, 2, 3 si la apriderea luminitelor in pomul de iarna si in
oras. Bucuria sarbatorilor de iarna ne fac sa uitam de grijile de zi cu zi de
neajunsuri si prin ochii copiilor nostrii simtim frumusetea, puritatea care nu
trebuie sub nici o forma sa o umbrim cu critici si vorbe spuse uneori fara nici
un rost. Viata este una !!!
In luna decembrie sedinta extraordinara 09-12-2011 la proiectul de hotarare
referitor la aprobare rectificare bugetara pe anul 2011 , spun ca toata suma
alocata de consiliul judetan de 2 miliarde doua sute sa se aloce spitalului

pentru caldura in sectii, bolnavilor. Salariatii , in totalitate, au acceptat de
buna voie sa renunte la plata a trei zile, in fiecare luna, considerate concedii
fara plata.N u este usor, dar am inteles sa facem acest gest pentru oras si
cetatenii sai. Sa se procedeze la fel si la scoli si gradinite si atunci s ar
intelege cum stau lucrurile in fapt.
Am participat in noaptea Anului Nou in piata centrala la focurile de artificii
care au vestit trecerea intrun An Nou,2012 si am ciocnit un pahar de
sampanie cu toti oamenii , intrand si in hora alaturi de ei.
2.Activitatea in Comisia juridica disciplina muncii si protectie sociala
,am atins toate aspectele legate de proiecte si hotarari. Mentionez ca la
fiecare sedinta de Comisie, pentru documentare si clarificari am solicitat
colaborarea si sprijinul aparatului propriu al primarului, al viceprimarului, al
secretarului si al reprezentantilor unitatilor subordonate primariei.De fiecare
data s-a raspuns pozitiv la solicitare, cei invitati fiind prezenti la discutii
ajutand munca Comisiei. Am participat la sedintele pe comisii pentru a
cunoaste problemele ce urmau sa fie ridicate pentru fiecare hotarare de
consiliu.
Activitatea in Comisia juridica a insemnat verificarea legalitatii tuturor
proiectelor de hotarare depuse.
Activitatea in Comisia juridica a fost o munca in echipa, cu implicarea
fiecarui consilier indiferent de apartenenta politica, cu exprimarea punctelor
de vedere personale si a votului personal, in functie de proiectul dezbatut si
tema discutiei.
Orice aviz favorabil acordat a avut la baza si amendamentele propuse in
Comisia juridica, cu modificarea proiectului de hotarare atunci cand a fost
cazul. Pentru activitatea in cadrul comisiei am tinut cont de lege si interesul
comunitatii locale fara a avea o atitudine discriminatorie.

II. Implicarea mea in afara sedintelor consiliului local s-a bazat pe
intalnirea cu cetatenii. Cele mai semnificative solicitari venite din partea
corabienilor cu care am stat de vorba s-au referit la :
-nevoia de locuri de munca si locuinte
-am incurajat tinerele talente,
-adoptarea unor masuri legate de protectia sociala
-am luptat pentru un mediu curat in oras, intretinerea la fantana arteziana si a
jocurilor pentru copii
-zone verzi bine intretinute-au fost plantate flori, gazon,arbusti ornamentali
si s-a efectuat toaletarea arborilor

-sau continuat investitiile in infrastructura de la bugetul local, efectuind
lucrari de plombare si refacere a domeniului public
-as dori sa gasim solutii pentru cainii fara stapan
-doresc promovarea turismului in orasul nostru prin implementarea unei
strategii care sa ne aduca turisti si bani
-am participat la toate activitatile din oras si am raspuns tuturor, facand
sponsorizari personale in diverse situatii
- am raspuns la toate solicitarile si am participat la diferite evenimente
alaturi de Primarul Orasului Corabia si nu au fost putine.
-am gandit in primul rand ca simplu cetatean, afectat financiar de tot felul de
scumpiri si apoi ca si consilier local.
-nu cred ca am facut ceva care sa atinga creditul cetatenilor investit in mine
si pentru care le multumesc mult !Pe parcursul celor 4 ani de mandat in
functia de consilier local am avut intiate proiecte si vi le aduc la cunostiinta :
- Proiect privind confectionarea de placute cu denumirea strazilor , in 2008,
aprobat si nerealizat:
-Proiect pentru sarbatorirea unui cuplu care a implinit 50 de casatorie
impreuna cu D-a consilier local Segarceanu Lidia, aprobat si realizat :
-Proiect pentru acoperirea gradinii de vara –retras din lipsa de fonduri :
-Proiect pentru construirea la farmacia Spitalului Corabia a unui grup social,
aprobat si nerealizat :
-Proiect pentru a se acorda un premiu special la festivalul Corabia se Aur
care sa poarte denumirea JEAN DASOVEANU , aprobat si realizat :
-Proiect pentru a ajuta un copil talentat de etnie roma, aprobat si realizat :
-Am insistat si sa realizat o capela in orasul Corabia :
-De nenumarate ori am insistat sa se intervina la a da o fata noua ,tuturor
cladirilor existente in incinta SPITALULUI CORABIA:
Activitatea politica este si ea o componenta de baza a activitatii de
consilier. Un consilier este ales pe listele de partid si are obligatia de a
sustine programul din oferta electorala a partidului care l-a sprijinit. Odata
ales, el are obligatia de a proteja interesele cetatenilor din comunitatea in
care traieste.
Imi doresc ca impreuna sa fim mai buni si sa avem un viitor fericit pe aceste
meleaguri pline de frumusete, trairi si sentimente alese.
Asa sa ne-ajute Dumnezeu !
Drept care inchei si semnez,
Gabriella Nicola

