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Este foarte greu sa etalam munca depusa in calitate de consilier local,datorita faptului ca

munca noastra este ca a gospodinei in casa,oricat matura tot nematurat ramane ,la fel si la noi,oricat

incercam sa rezolvam problemele mereu vor aparea altele,mereu vor fi cetateni nemultumiti si cu

pretentii nesatisfacute.
Munca noastra de consilier se rezuma in principal la analiza realitatii din comuna si la luarea

deciziilor celor mai potrivite pentru bunul mers al lucrurilor in comuna.

Problema care apare este aceea a neconcordantei intre hotararile consiliului local si

realizarea,transpunerea lor in practica.

Fiind o comuna mica fara activitate economica,nu ave?n banii necesari pentru a realiza tot ce

ne propunem .Noi analizam ,concluzionam,propunem,hotaram ,apoi asteptam dupa sursa de

venit.Veniturile propri nu se pot realiza la barenul necesar prin faptul ca impozitele pe cladiri si teren

sunt reduse datorita faptului ca se construieste foarte putin in comuna,casele existente sunt din voiog

sau chirpici si sunt ajunse la anii amortizarii.
La problemele practice din comuna m-am implicat la dezvoltarea infrastructurii ,am in vedere

caminul din Odesti ,unde s-a reusit modernizarea vechiului camin.Am intervenit la mentinerea cailor de

acces si a drumurilor in stare de functionare,solicitand mentinerea dar mai ales achitarea taxei de drum

din partea celor ce exploateaza parchete silvice.

Fiind crescator de animale am participat si mobilizat cetatenii la lucrari de intretinere si

exploatare a pajistilor naturale din localitatea Odesti.
Amenajamentul pastoral s-a efectuat in anultrecut,aici am solicitat acordarea unei atentii

sporite in sensul identificarii tuturor parcelelor de teren care intra in aceasta categorie pentru a nu

ramane pe dinafara nici un cetatean,deoarece in viitorii 7 ani se va pune in aplicare noul PNDA in care

numai parcelele din amenajament vor beneficia de subventii pe suprafata

'Probemele sunt multiple si pe masura rezolvarii lor apar altele dar cred ca prin colaborare si

intelegere vom reusi sa realizam si sa depasim orice situatie neplacuta care poate sa apara la un

moment dat.
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