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    Sunt la al doilea mandat de consilier, locuiesc in localitatea Urseni si 
fac parte din partidul PNL.  

   In decursul anului 2019 au avut loc zece sedinte, din care doua 
dintre ele fiind extraordinare, la care am fost prezent. 

  Pana la data de 24.07.2020, au avut loc 14 sedinte ale consiliului 
local, din care 7 fiind extraordinare, la care am fost prezent. 

 

  In cadrul sedintelor de specialitate am dat avize favorabile dupa 
analiza comisiei.  Am continuat cu preluarea strazilor din extravilanul 
extins in proprietatea comunei. In acest mod s-au creat premizele 
unei dezvoltari mai rapide a retelelor de utilitati, a infrastructurii si a 
economiei locale. 

 Aceste masuri luate v-or fi de mare importanta pentru dezvoltarea 
comunei. 

  Nepreluarea anumitor drumuri in anii precedenti au creat si v-or crea 
mari probleme pentru inca zece ani de acum inainte, atat locuitorilor 
cat si a administratiei locale.  Impreuna cu colegii din consiliu,  am 
depus mari eforturi ca acest lucru sa se intample si o consider una din 
cele mai mari realizari din acest mandat. 

 Fiind de specialitate electrician, am colaborat si am demarat proiectul 
pilot de inlocuire a iluminatului stradal cu lampi LED. 

  Am participat impreuna cu domnul Primar si consilierii la intalnirile 
cu cetatenii din satele din comuna, iar in urma acestor intalniri s-au 
luat in considerare prioritatile cetatenilor si s-a tinut cont de bugetul 
de 2018. 
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In cadrul intalnirilor din teren cu catatenii, am notat toate problemele 
sesizate de acestia plus alte probleme constatate de mine,  

 

le-am adus la cunostinta consiliului local si autoritatilor executive ale 
primariei, solicitand stabilirea de termene si responsabilitati de 
rezolvare. 

  Pentru o parte din problem m-am implicat direct colaborand cu 
compartimentele de specialitate din primarie. Am participat la 
aproape toate receptiile de lucrari executate pe raza commune. 

  Am intervenit in numeroase randuri in favoarea institutilor de 
cultura, atat in privinta bugetelor cat si a bunei derulari a proiectelor 
culturale aflate in curs.  

  In consiliul local fac parte si din comisia de licitatie, la care mentionez 
ca am participa la absolut toate licitatiile. 

 Impreuna cu colegii din consiliul local , am participat la diferite 
activitati de cultura, sportive si de curatenie in comuna. 

    Aceasta mi-a fost activitatea mea ca si consilier in ultimul an. 

 

 

 

BALTA RELU 


