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Judelul Botogani

Municipiul Botoqani

CONSILruL LOCAL MUNICIPAL BOTO$,A,NI

Raport de activitate
2015

Consilier Local

Pe parcursul

-

Nica Tereza

anului 2075, activitatea mea de consilier local in cadrul Consiliului Local

Municipal Botoqani s-a desfdgurat in conformitate cu principiile administra{iei publice locale
stipulate in Legea 21512001 qi Regulamentul de Organizare gi Funcrfionare a Consiliului Local

Municipal Botoqani.

Activitatea de consilier local desfdqurat[

in

scopul imbunatafirii calitalii vie{ii

cetdlenilor s-a concretizat in:

1.

Participarea la qedintele Consiliului Local Municipal;

2. Participarea la qedintele Comisiei de Servicii publice, comer! gi turism;
3. Activit[tri in afara lucrdrilor Consiliului Local Municipal.

1.

Participarea la gedinlele Consiliului Local Municipar
Pe parcursul anului 2075 am participat la majoritatea qedinlelor Consiliului Local

Municipal respectAnd jurdmAntul depus la validarea ca gi consilie:r, nu am intreprins nici

o

acliune gi nu am adoptat nici o pozi{ie in scop personal, am respectat principiile administraliei

publice. Am urmdrit ca prin activitatea mea sd sprijin proiectele gi hotardrile iniliate de
Primarul municioiului.

2. Participarea la gedinlele comisiei
in

de servicii publice, comerl gi turism

calitate de membru al Comisiei de Servicii publice, comerf qi turism, arn dezbatut

proiectele de

hotiriri aducindu-le imbundtdfiri, pentru a le pune de acord cu nevoile

gi

dorinfele cetdleni lor.

3'

Activitdtri in afara lucrdrilor consiliului Local Municipal

3.1.

la

intilniri cu cetd{enii

in conformitate cu prevederile legale in vigoare- Statutul aleqilor locali, am participat
diverse intdlniri cu cetdlenii municipiului qi i-am sprijinit in vederea soluliondrii

problemelor prezentate de aceqtia. in urma intilnirilor mi s-au prezentat problemele cu care se

confruntf, cei de pe strada Maxim Gorki in ceea ce privegte asfaltarea strizii. Cet6{enii care
locuiesc acolo au mereu probleme cu maqinile din cauza gropilor foarte mari din asfalt. in
urma interpeldrii din consiliului Local, aceastd problem[ s-a rezolr,,at.

in urma disculiilor cu pdrinfii elevilor de la $coala gimnaziala Nr.8 "Elena Rare5,'.
care erau revoltali de condiliile deplorabile din sala de sport a gcolii unde aceptia ipi
desfagoard orele de educalie fizicd, am fdcut o interpelare pentru alocarea fondurilor necesare

pentru reparalii.

3.2. Activitatea in cadrul Consiliilor de administralielA.G.l\ ale unitdtilor subordonare
Frimdriei Boto;ani.
Ca gi consilier am fdcut parte,

in calitate de membru, din Consiliile de administra{ie la

i7, $coala Gimnaziald Nr.6 ,,Grigore Antipa",$coala gimnazial[ Nr.8
"Elena Rareg", Grddinila cu Program Prelungit Nr.19, Gradinila cu program prelungit

$coala GimnazialS Nr.

"$otron", Colegiul Nalional " Mihai Eminescu", Centrul de Studii "$tefan cel Mare qi Sf6nt",
Filarmonica Botogani, Teatrul pentru Copii gi Tineret "Vasilache" si Clubul Sportiv Scolar.

Am participat gi m-am implicat activ la toate Consiliile de administra{ie cAnd am fost
convocatd, sprijinind astfel activitatea acestor institulii. Astfel am fdcut o interpelare in

Consiliul Local pentru inlocuirea tablourilor electrice la Gradinila cu Program Prelungit
"$otron", pe data de 24-09-2015, caz care a fost solu{ionat.

in calitate de membru A.G.A la SC Locativa SA, am suslinut planul de dezvoltare

qi

modernizare al acestei institulii. De asemenea am fdcut parte din Comisia pentru Evaluare qi
Asigurare a Caliralii (CEAC) a Grddinilei "Girotondo".

3.3 Implicarea

-

participarea la activitati/manifestdri social-culturale.

Am participat la activi6ti cultural-educative, sociale. comemorative care s-au derulat
pe tot parcursul perioadei analizate, organizate de Primdria Botoqani. Am participat
Ei m-am
implicat in activitSli in cadrul " Sindicatului Judelean al Pensionarilor" qi a Asocialiei Cultul

Eroilor" Regina Maria".
Un consilier are obliga{ia de a proteja qi sustine interesele cetdlenilor comunitdlii in care

trdiegte. Astfel in perioada rdmasd pind la finele mandatului, in calitate de Consilier Local,
md voi implica pentru a veni in primul rdnd in sprijinul cetdlenilor rnunicipiului.

