RAPORT DE ACTIVITATE
IANUARIE-DECEMBRIE 2009
GABRIELLA NICOLA
CONSILIER LOCAL DIN PARTEA PSD
SECRETAR LA COMISIA JURIDICA
DISCIPLINA SI ASISTENTA SOCIALA

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 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 un doua categoii :
I.activitatea in cadrul sedintelor Consiliului local
II. activitatea in afara sedintelor Consiliului local.
I.

I.

In perioada ianuarie –decembrie 2009 am participat la:
- sedinte ordinare:11
- sedinte extraordinare:2
- intruniri ale Comisiilor de specialitate:24

Activitatea in planul local
In decursul sedintelor de plain am avut o serie de interpelari si
intrebari, referitoare la proiectele de hotarare propuse pe 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.
In Martie, mai precis pe 6.03.2009, am fost Presedinta sedintei
ordinare. La proiectul de hotarare referitor la aprobarea

<concesionare teren faleza> am considerat ca D-ul Ciobanica
Marius prezent in sala de sedinta vrea sa faca ceva bun si frumos in
oras, dar avand deja o suprafata in proprietate nu am fost de acord
cu aceasta concesionare – vanzare.
Am propus sa se constituie o comisie din consilierii comisiei de
urbanism si salariatii de la urbanism din primarie, care sa se
deplaseze la fata locului sa faca constatare cu schita si masuratori
exacte.
In sedinta din Mai, la « Diverse » am propus ca este necesar sa se
stropeasca pentru tantari.
In sedinta din Iunie, tot la « Diverse » am vrut sa stiu de ce se
opreste apa la nivel de oras, lucru pe care il doreau si cetatenii.
In sedinta din Iulie, tot la « Diverse » la interventia D-lui
Consilier Parlea Stefan prin care solicita ca Primarul si
Viceprimarul sa-si de-a demisia intervin si spun : acesti oameni
sunt alesi de populatie prin vot pentru a-si duce la indeplinire
programul pentru care au fost alesi si nu consider normal ca
functiile respective sa fie transformate si luate in deradere.
In sedinta din luna August la proiectul de hotarare referitor
la « stabilire pret vanzare teren Popa Sapca nr.1 » , propun ca pret
de vanzare 7e/mp dar se aproba vanzare cu 5e/mp.
La sedinta din Septembrie la « Diverse » ridic problema cainilor
comunitari, problema pe care trebuie sa o avem in vedere
permanent, fiind o problema de interes si serioasa pentru cetatenii
orasului nostru. O alta problema ridicata ar fi paza din oras, dand
exemplu ca politia de frontiera nu intervine atunci cand
monumentul si tancurile expuse sunt devastate.
In sedinta din Octombrie la « Diverse » propun un ajutor pentru
biserica din partea Consilului local pentru construirea unei capele,
idee sustinuta si de D-na consilier Stoica Georgeta.
In sedinta din noiembrie, sunt impreuna cu D-na Consilier Lidia
Segarceanu initiatoare de proiect si anume « proiect de hotarare
referitor la aniversarea unui cuplu care a implinit 50 de ani de
casatorie, Albu Dumitru si Angela » proiect care a fost aprobat. .
La diverse am propus sa se ia masuri privind schimbarea aspectului

exterior al Spitalului Orasenesc Corabia. De asemeni ar fi bine sa
se monteze indicatoare cu denumirea strazilor, proiect initiat de
mine in luna august 2008.
In sedinta din luna decembrie , la « Diverse » propun sa se
serveasca vin fiert in noaptea de revelion.
2. Activitatea in Comisia juridica disciplina muncii si protectie
sociala - am desfasurat toate aspectele legate de proiecte si
hotarari.
Mentionez, ca la fiecare sedinta de comisie, pentru documentare
si calificari am solicitatcolaborarea si sprijinul aparatului propriu al
primarului, al viceprimarului, al secretarului si al reprezentatilor
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 ;
-cainii vagabonzi ;

-curatenia intre blocuri, un program de ridicare a resturilor
menajere ;
-necesitatea aplicarii unor proceduri legate de restituirea terenurilor
sau a caselor nationalizate, cand a fost cazul;
-adoptarea unor masuri legate de protectia sociala;
-clarificari privind legislatia, procedurile si reglementarile
specifice pentru intocmirea documentelor de urbanism.
Activitatea politica este si ea o componenta de baza a activitatii de
consilier.
Un cosilier 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.
Drept care inchei si semnez.

Gabriella Nicola

