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A fi gospodar este usor cand ai cu ce dar in cazul nostru,nici avem cu ce,nici avem in ce,asta ca
o paranteza a realitatii care este tot mai grea si neplacuta in ultima perioada.

As exemplifica prin a spune ca nu este cu ce in sensul ca nu dispunem de surse financiare
pentru lucrari edilitare gospodaresti,sau nu acordam atentia cuvenita acestor aspecte iar intr-o alta
ordine de idei nu avem cu ce executa lucrarile edilitare.An de an asistam la o scadere a populatiei iar in
mod direct numarul celor ce benficiaza de prevederile venitului minim este tot mai mic.Rromi sunt
plecati la munia in strainatate.Avem un numar redus de persoane apte care sa poata fi folosite.

O situatie neplacuta ,care ma supara in mod direct este aceea a probatiunii,unde amenzile sunt
transformate in munca in folosul comunitatii.

Eu consider ca este normal sa facem o evaluare a situatiei concrete si sa stabilim directiile in
care trebuie sa actionam.Mai adaug faptul ca 2 ore de munca reprezinta ziua de munca stabilita ceea ce
este foarte putin pentru faptele antisociale pe care le fac aceasta categorie de persoane.

De remarcat faptul ca unitatea noastra este saraca sitrebuie gospodarita cu mare atentie orice
sursa de venit.ln acest sens ma refer la gospodarirea padurilor unde dupa parerea mea se poate face
mai mult pentru a obtine un pr6t cat mai bun la valorificarea masd lemnoase.

Pentru a avea o situatie cat mai clara asupra averii comunei am considerat ca este necesar sa
facem intruniri cu cetatenii din fiecare parcela care beneficiaza de masuratoritopografice si intabulare
gratuita pentru a evita ramanerea pe dinafara a unor persoane.Aicitrebuie sa ne implicam,sa anuntam
cetatenii si sa-i determinam sa si aduca actele la zi.Automat se poate discuta altfel si la stabilirea taxelor
si impozitelor pentru teren pe care le datoreaza cetatenii catre primarie.

Cred ca este necesar sa stabilim taxe pentru adunarea gunoiului menajer in functie de
cantitatea ce rezulta in fiecare gospodarie,avem familii care vin la sfarsit de saptamana in comuna,ei
produc gunoi dar avem si gospodarii practic inchise,unde nu locuiesc si nu vin de loc intr-un an de
zile,caz in care am sustinut si propus excluderea de la taxe pentru aceste gospodarii.

Cand doreste cineva sa poata sta cu fruntea sus in fata comunitatii este necesar sa ocheasca in
linie dreapta,in acest sens am insistat rezolvarea situatiei din localitatea Odesti unde se distribuie apa de
la retea in mod haotic,ceea ce ne va costa la un moment dat.

Din dorinta dea fi cat mai eficient in munca mea ,am participat la toate sedintele de consiliu in
mod activ,de fapt cred ca n-as putea fi alt fel ci direct si sincer cum m-am format in natura mea
umana,undg nu suport minciuna si lasitatea,caractere des intalnite in politica.

Cred ca in munca mea este necesar sa las loc de BUNA ZIUA si peste ani si sa pot sta cu fruntea
sus in orice situatie.Acest caracter al meu m-a obligat sa sprr+'[si sa fac ceea ce cred ca este necesar si nu
ceea ce ar dori uni colaboratori.
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