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Dupa o perioada lunga de activitate in calitate de consilier local ,observ fara sa vreau- ca

odata cu trecerea timpului asistam la o degradare a moralului fiinte umane.

Daca dupa revolutie eram 11 consilieri alesi pe principiile competentei si a conduitei

morale in societate,in prezent numarul partidelor a crescut si odata, cu partidele si numarul celor ce

doresc sa fie in fruntea comunitatii fara a se analiza si a se cunoaste pe sine insusi si abea apoi sa se

pozitioneze pe treapta sociala pe care corespund'

Din lipsa de corectitudine a societatii actuale rezulta si lipsa progresului economic .

Teoria socialista a lui Marx,spune ca baza determina suprastructura,oriin societatea de

azibaza se clatina ceea ce determina reducerea realizarilor sociale!e toate

planurile,economic,social,religios si asa mai departe.Revenind la munca mea de consilier local,cu

domiciliul in saliste,pot spune ca in realitate cunosc toate problemele sociale a comunitatii din care

provin si ca mereu am avut in atentie rezolvarea problemelor care au aparut in limita posibilitatilor si

prevederilor legale in vigoare.
Un aspect jalnic este acela al scaderii accentuate a populatiei prin decese,cetatenii

localitatii noastre sunt in varstra,fara a avea inlocuitori,distanta mare pana la oras si lipsa locurilor de

munca din anii trecuti au determinat reducerea populatiei iar cei noi stabiliti,veniti din alte localitati au o

alta mentalitate si conceptie de viata.

Avand tractor mereu,mergand la comuna am incercat sa rezolv in paralel si problemele

cetatenilor din satul meu.La depunerea cecerilor pentru subventii dela A'P.l.A.,la depunerea cererilor

legate de minimis pentru padure,am adus odata cu cererea mea si cererile celor din Saliste.

ln atentie mi-a stat si aspectul edilitar gospodaresc al satului,aici am solicita sprijin si am

actionat pentru modernizarea caminuluiculturaldin localitate,avand nevoie de acesta pentru

evenimenetele ce au loc in sat'
' Avand respect pentru valorile materiale si culturale ale societatii care m-a format v-oi

medita si insista pe pastrarea a tot ce este bun in societate,deoarece nu tot ce este vechi este si invechit.

Juramantul depus pentru comuna este sfant pentru mine si nu ma voi abate de la acest

principiu nici in viitor.

BRETAN VASILE

Consilier local
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