RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSITIERULUI
STEFAN ADRIAN CATALIN
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Perioada: ianuarie-decembrie 2018
ln conformitate cu prevederile art.51, alin 4 din legea nr.25t/2001, legea administratiei
publice locale,aduc la conostinta activitatea de consilier desfasurata in carul Consiliului Local
al comunei Cuza Voda:

in acesta perioada mi-am aprofundat cunostintele referitoare la drepturile si obligatiile
ce imi revin in cadrul Consiliului Local al comunei Cuza Voda.
In acest sens elementele definitorii ale deciziilor promovate au oglindit: responsabilitatea ,
rdspunderea asumatS, disponibilitate in rezolvarcaproblemelor, transparentd decizionald,
deschidere c6tre cetSlean, promovarea doleanlelor acestuia gi sustinerea lui pentru a servi
prompt gi competent Comunitatea local6.
Experienfa acumulatE prin intermediul mandatului de Consilier pe parcursul anului 2018 a
orientat preocupirile personale asupra valorificdrii acesteia , indeosebi printr-o reac{ie
responsabilE gi profesionald avdnd drept {intd cet6feanul.
Cronologic, activitElile care demonstreazd statutul de Consilier local implicat, activ gi
responsabil sunt:
Participare a la 12 din cele 12 qedinle de lucru ale Comisiei juridice si de disciplina
in calitate de Secretar.Discutiile demarate in Comisie, propunerile, hotirArile aprobate pe
parcursul anului,precum qi contribulia personald pot fi identificate qi probate prin intermediul
Registrului de procese verbale ale gedinlelor Comisiei.
Totodat6 am participat la majoritatea $edin{elor ordinare, desf6qurate lunar, organtzate pe
baza unei problematici clare, propusd in vederea aprobdrii unor hotir6ri ce au vizatintreg
palierul demoltilrii socio-umane, profesionale, culturale, economice qi sportive a comunitatii

locale.
La nivelul acestor gedin{e am evitat utilizarea limbajului paraverbal, impulsiv, generator de
conflicte, am ignorat discu{iile ce depSgeau cadrul legal deoarece acest comportament nu md
definegte. Am apelat, in schimb, la interventii procedurale in urma interpeldrilor colegilorconsilieri avdnd drept tematicd problemele complexe din toate domneniile.

Dintre cele mai semnificative proiecte si rapoarte ale comisiei din care fac parte pot enumera:
- Aprobarea Nomenclatorului stradal al com.Cuza Voda;
- Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local al com.Cuza Voda;
- Aprobarea procedurii de lucru pentru inregistrarea si arhivarea contractelor de dfenda;
- Hotarare de aprobare a bugetului local pe anul 20t8;
- Hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al
com.Cuza Voda

-Hotarare privind aprobarea organigramei,a statului de functii si a numarului de personal al
aparatului de specialitate al primarului.

Activitdlile demarate oglindesc plierea la cerintele fiec6rui reprezentant al Comunitdlii,
funcfia de Consilier conferindu-mi contacful direct cu aceqtia, accesul la informafii pe care cei
din afara structurii nu le pot accesa qi, astfel, nu pot inlelege rolul vital al'popunerilor gi

hotir6rilor adoptate. Rolul Consilierului nu urm6regte o singurd persoani, ci un grup eterogen
social, cognitiv,politic, cultural . De aceea comunicarea, perspectiva realist6 asupra
schimb6rilor, asupra necesitilii modificirilor de orice naturd susciti efecte pe termen lung,
efecte care pot potenJa sau anula definitiv accesul la o existentrE decent6, agezatd sub semnul
egalitilii, prosperitdlii qi libertElii.
Consider cd am realizat o conexiune empaticd cu cetS{eanul, c5 mi-am asumat deciziile gi
propunerile promovate, cd am gtiut si ascult gi si rdspund la fiecare detaliu al
compartimentului deservit.
Aqadar o,omul sfin{egte locul", dar il menfine, dezvoltd qi des6vdrqeqte numai in relatie gi
colaborare cu cel de l6ngi el. Liderul qi grupul se intdlnesc qi, pot, intr-adev[r sE creicneze
urme definitive.

viitor imi propun sa particip la toate sedintele Consiliului Local (ordinare sau
extraordinare) de cate ori voi fi convocat,precum si la sedintele comisiei din care fac parte.
De asemeneamavoi implica in toate activitatile pe care Consiliului Local le va stabili pentru
a veni in sprijinul comunitatii locale si voi intocmi Proiecte de Hotarari,ori de cate ori
Pentru

cetatenii din localitatea unde am resedinta ma vor solicita.
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