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În calitate de consilier local, am participat pe parcursul anului 2020 la 20 de 

şedinte ale Consiliului local al oraşului Turceni. 

De asemenea, am participat, în calitate de membru, la şedintele Comisiei pentru 

administrație publică, juridică şi de disciplină, apararea ordinii şi liniştii publice, a 

drepturilor cetățeneşti.  

Întreaga mea activitate de consilier local a ținut cont de interesul cetățeanului, de 

interesele comunității din Turceni, motiv pentru care am încercat să le promovez şi să 

obțin transpunerea acestor interese în hotărâri ale Consiliului local. Conform principiilor 

morale care îmi călăuzesc întreaga activitate socio-profesională, am avut în vedere o 

poziționare corectă, întotdeauna respectând cadrul legal vizavi de problematica aflată în 

dezbaterea Consiliului local. 

Activitatea de consilier a însemnat şi participarea la întâlniri cu cetățenii sau 

discuții separate cu aceştia, în special cu cei din zona Turcenii de Jos. Cu aceste ocazii, 

am luat act de problemele cu care locuitorii de aici se confruntă, cum ar fi: deteriorarea 

străzilor, implementarea sistemului de apă şi apă uzată, prevenirea unor accidente cauzate 

de fenomene naturale, implicarea activă a cetăţenilor în activități culturale şi de 

gospodărire din zonă. 

În relația cu cetățenii, activitatea mea a fost una pozitivă, prezentă prin dialog, 

cooperare şi înţelegere prin discuții şi dezbateri publice în interesul cetățeanului. Voi face 

la fel ca în perioada precedentă şi pe viitor şi voi milita pentru transparența în gestionarea 

problemelor comunității, realizarea integrală a obiectivelor propuse şi informarea 

frecventă a cetăţenilor asupra modului în care acționează autoritățile locale. 

In anul 2020, consider că am reuşit să-mi îndeplinesc dublul rol pe care îl am în 

calitate de consilier local: participarea la procesul decizional în cadrul şedinţelor de 

consiliu şi instaurarea într-o poziție din care să păstrez permanent legătura cu cetățenii şi 

cu problemele individuale sau de grup pe care aceştia le-au avut şi care necesitau o 

soluționare din partea autorităților locale. 

 

 

Consilier local, 


