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Consiliul Local SLATIOARA
Consilier BALUŢA OCTAVIAN

Uniunea Naţionala pentru Progresul României

Comisia de specialitate pentru activităţi
economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, agricultură,
gospodărire comunală şi protecţia
mediului.

Raport, de activitate pentru anul 2013

în urma alegerilor locale din
iunie 2012 am fost ales consilier local în
cadrul Consiliului local Slătioara , validat
prin HCL nr. 2 din data de 21 iunie 2012 .
In această calitate mi-am
desfăşurat activitatea de consilier în
cadrul Consiliului Local Slătioara ca
membru al comisiei de specialitate pentru
activităţi
economico-financiare
,

amenajarea teritoriului şi urbanism ,
agricultură
gospodărire comunală şi
protecţia mediului
In perioada
ianuarie
decembrie 2013 au avut loc 13 şedinţe de
consiliu local din care 12 ordinare şi o
şedinţă extraordinară şi s-au emis un
număr de 43 de hotărâri. Proiectele de
hotărâri iniţiate de primarul comunei au
fost analizate în cadrul şedinţelor pe
comisie primind avize favorabile şi în
unele cazuri propuneri de îmbunătăţire a
acestora materializate în rapoarte ale
Comisiei care se regăsesc la dosarele de
şedinţă.
Prin prisma activităţii pe care
am desfaşurat-o în calitate de consilier
local, am avut un contact permanent cu
cetăţenii comunei Slătioara, primind
diferite informaţii cu privire la calitatea
activităţii desfăşurate de administraţia
locală cât şi doleanţe ale cetăţenilor
cărora, în baza atribuţiilor de consilier

,

local, am căutat să le găsesc o rezolvare
cât mai apropiată de dorinţele cetăţenilor.
Am
participat
activ
la
informarea cetăţenilor cu privire la
întocmirea contractelor de canalizare ,
precum şi la întocmirea documentaţiei
necesare la încheierea contractelor de apă
la Compania de Apă O l t , precum şi cele
cu Distrigaz Sud .
Cu
ocazia
manifestărilor
sportive ce au loc pe raza comunei, am
participat efectiv la aceste acţiuni.
S-a luat legătura cu toţi
cetăţenii comunei pentru a-si executa
şanţuri pentru scurgerea apelor pluviale,
îngrijirea trotuarelor şi curăţenie în
dreptul proprietăţii.
Consider că toate acţiunile pe
care le-am întreprins precum şi hotărârile
adoptate în cadrul Consiliului local au fost
în slujba şi folosul cetăţenilor şi
comunităţii locale.

Cu speranţa că şi în viitor va
exista o colaborare bună între Consiliul
local şi executiv materializată prin acţiuni
benefice cetăţenilor comunei Slătioara, vă
mulţumesc pentru atenţia acordată.

Cu stimă,
Consilier Local
BĂLUŢĂ OCTAVIAN

