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RAPORT DE ACTIVITATE
2012 - 2013

CONSILIER LOCAL RODICA AFRASINEI

in temeiul prevederilor art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu
privire Ia administra{ia publicd locald, fiecare ales local din Rom6nia are
obligativitatea de a prezenta anual un raport de activitate privind desfbqurarea
mandatului sdu. Scopul acestui demers este asigurarea transparenJei

la

nivelul

administraliei locale, pentru ca fiecare cet[fean sd poatd urmdri activitatea aleqilor
publici. in calitate de consilier in Consiliul Local al comunei Muntenii de Sus, in
perioada iunie 2012

-

iunie 2013 am dorit sd-mi pun toate cunoqtinJele mele 9i

tntreaga capacitate de muncd in folosul cetdleanului.

in

perioada de activitate sus men{ionatd, am fost prezentd la majoritatea

gedinJelor ordinare gi qedinJelor extraordinare, precum gi la toate qedin{ele comisiei

de specialitate. Am absentat din motive obiective doar la o qedin{d a Consiliului,
f,rind astfel printre consilierii care au avut o prezen\d'bund in forul local'

Dupd formarea noului Consiliu Local,

in iulie 2012 am devenit

pregedintele Comisiei de programe qi prognoze de dezvoltare economicd, sociald,
buget finanle, parteneriat gi relalii de cooperare gi membru in Comisia de urbanism a

comunei Muntenii de Sus, judeJul Vaslui.

in urma dezbaterilor, impreund

cu

ceilatli membri ai comisiei, am dat aviz favorabil proiectelor pe care le-am
considerat a fi benefice pentru creqterea nivelului de trai a cetdJenilor qi
dezvoltarea comunitdlii noastre,

gi am grabit astfel

demararea

lucr[rilor

de

asfaltare, de dalare a ganJurilor gi construirea podurilor gi podeJelor, aprobarea
L

bugetului pentru profeso i, pentru persoanele cu handi
cap, ziuasatului g.a..
Tot in cadrul gedinfelor comisiei de special itate, pfin
avizul nefavorabil
dat unor propuneri de hotdrare venite din partea
domnului primar, am salvat
cdteva miliarde de lei de la cheltuirea pe unele
lucrdri a cdror realizare nu se

justifica deloc in a

fi o necesitate pentru cetdfenii comunei noastre. Ba din

contr6, erau sume mari de bani pe care domnul primar
dorea sd le ingroape fie in
ridicarea mansardei la garajul din curtea primdriei,
fie in reluarea aceloragi
lucrdri de modernizare care s-au frcut gi in anii trecuJi
la cdminul cultural, care
std inchis de atdta vreme. Pentru cd nu am fost
de acord cu o asemenea
banului public nu am votat respectivele proiecte
ale domnului primar.

risipi

a

Faptul cd, la fiecare gedin{d vin cu argumente din lege
qi combat
incerc[rile de manipulare de cdtre domnul primar
a celorlalJi consilieri in
vederea aprobrrii hotdrarilor de consiliu exact
in forma iniliata de dumnealui,
mi-a adus dizgra\ia qi dorinta sa permanentd de a md
exclude cu orice chip din
comisia de specialitate cdt gi din consiliul local.
in ciuda nenumdratelor
incercdri de inldturare, datoritd domnilor consilieri
cu coloand vertebrali din
usl, PRM, qi PpDD cdrora le mullumesc frumos gi pe aceast6
cale pentru
sprijinul qi buna colaborare de pdnd acum, domnul
primar nu va trdi bucuria
indepdrtdrii mele din consiliu, gi va aveagi in
urmdtorii ani de mandat sprijinul
meu qi al celorlalti consilieri doar in realizarea proiectelor

cu

ad,evdratbenefice

pentru comunitate.

Recunosc public faptul cd sunt dugmanul numdrul
unu al minciunii, al
hofiilor gi al risipei banului public, de aceea voi fi
tot timpul d,e parteaomului

simplu, onest' care mi-a dat votul gi care a crezut
in mine, $i pe care il voi
reprezenta la toate adundrile Consiliului local,
fdrd, a-l d.ezamd,giprin afilie rea la
un grup sau altul de interese.
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PROIECTELE MELE
1. Am initiat si aprobat proiectul privind Regulamentu de ordine interioara;
2. Am initiat si sustinut proiectul reinfiintarii echipei de fotbal Flacara
Muntenii de Sus;
3. Am initiat proiectul de hotarare conform caruia Consilierii locali sa fie
remunerati conform le eii.

