
CONSLR.JL LOC 	CT TECU 

NÂ 	AJ 

Oanca Samir - Vasile 

Consilier local in C.L. municipal Tecuci, jud. Galati 

RAPORT DE ACTIVITATE 
(perioada: iunie 2016 - decembrie 20 1 6) 

Increderea pe care mi-au acordat-o cetatenii din municipiul Tecuci la 
alegerile locale din iunie 2016 ma obliga sa-mi respect statutul de ales local 
si incumba multa responsabilitate. Drept urmare, consider ca rolul meu in 
Consiliul Local nu este doar acela de a sustine sau de a nu valida anumite 
proiecte, din considerente pur politicianiste. Imi asum misiunea sa incerc sa 
creez un echilibru intre interesele obiective ale comunitatii si rigorile 
administratiei publice. In acelasi timp, prin votul meu ma straduiesc sa 
impiedic potentiale excese care ar putea sa apara din diferite zone politice. 
Excese care, daca s-ar manifesta, ar putea dauna intereselor generale ale 
obstei sau ar putea denatura activitatea alesilor locali. 

In activitatea zilnica am avut prilejul sa cunosc multe dintre 
problemele reale intampinate de cetatenii platitori de taxe si impozite, dar 
mi-au fost relevate si anumite dificultati pe care functionarii publici sunt 
nevoiti sa le depaseasca pentru a reusi sa-si exercite atributiunile de serviciu. 

Voi prezenta in continuare o imagine sintetica a activitatilor 
desfasurate in perioada la care ne raportam. Primordiala ramane insa 
recuperarea prejudiciilor produse de cei care vremelnic ( 2012-2016) au 
administrat bugetul si inventarul municipalitatii. 

Am participat la 16 sedinte de plen si la 16 sedinte ale Comisiei 
pentru Servicii Publice si Comert. Alaturi de colegii din comisie am avut si 
multe intalniri cu directorii societatilor subordonate Consiliului Local. 
Impreuna am incercat sa gasim variante pentru a impulsiona derularea in 
conditii optime a activitatii respectivelor entitati economice, dar si pentru 
recuperarea prejudiciilor produse de fostele conduceri. Daunele au fost 
depistate in urma verificarilor efectuate de Curtea de Conturi. 

In paralel, am primit multe sesizari din partea micilor intreprinzatori, 
a comerciantilor care isi desfasoara activitatea in oras. In situatiile in care a 



fost posibil si legal, ajutat de colegii din comisie, am eliminat rapid 
neajunsurile semnalate. 

Din nefericire, fiindca situatia socio-economica a municipiului 
Tecuci nu face nota discordanta de media la nivel national, am descoperit si 
multe cazuri sociale destul de grave. Exista familii aflate in mare impas, 
oameni pentru care statul minimal nu genereaza solutii. Pentru una dintre 
familiile aflate efectiv la ananghie am initiat un proiect de hotarare si, cu 
sprijinul colegilor din consiliu, al primarului in functie si al sefilor de 
servicii, am reusit sa-i oferim un ajutor substantial. 

Sunt membru in Consiliile de Administratie ale unor institutii de 
invatamant unde, atat cat permite legislatia in vigoare, incerc sa intermediez 
intre nevoile scolii si capacitatea de a le satisface cu posibilitatile U.A.T. 
Educatia este una dintre valorile supreme. 

Sunt si membru in comisia pentru locuinte, calitate in care am 
constatat o severa lipsa de case sau apartamente necesare tinerelor familii. In 
anul 2016 am reusit sa intocmim listele de prioritati, urmand ca spatiile 
disponibile sa fie atribuite in cursul anului 2017. 

Am fost membru in comisia de evaluare a managerului bibliotecii 
municipale. Am stimulat si am participat la evenimente culturale desfasurate 
in perioada amintita. Am tinut zilnic audiente cu publicul, la primarie, la 
sediile firmelor sau la domiciliile solicitantilor. Am incercat sa le fiu de 
ajutor cetatenilor afectati de ploile din toamna anului 2016. 

Am avut numeroase interventii in sedintele de plen ale Consiliului 
Local, sedinte care pot fi structurate astfel : o sedinta de constituire a C.L., 6 
sedinte " ordinare ", 8 sedinte " de indata " si una " extraordinara ". 

As putea enumera multe alte activitati pe care le-am executat in 
serviciul publicului, dar cred ca definitorie ramane eficienta acestor actiuni. 

Cu respect, 


