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CONSILIU L LOCAL BASESTI

RAPORTDEACTIVITATE

Anul20L9.

Din pacate firea mea nu seamana cu a tatalui meu care era facut sa fie politician,eu insa
sunt om de afaceri,practic,nu sunt facut sa fiu orator,sa despic firul de par in patru,cum spune vorba
romaneasca,eu spun o data si sigur,de aici rezulta lispa mea de impunere in domeniul politic.

Munca mea zilnica devine tot mai acerba datorita concurentei crescanda din domeniul
comertului unde activez in prezent.Aici nu este nevoie sa intervin ci de multe ori n-am liniste nici pentru
o cafea sa o savurez in liniste,Cetateanul din Basesti,considera ca il este permis sa intervina oriunde si
oricand ,ori in magazinul meu nu pot evita discutiile care in primul rand sunt legate de munca
primariei,lucru de inteles avand in vedere ca marea masa de cetateni este uniforma cu preocupari si
actiuni identice pentru toti. ]

Adunari cetatenesti nu e cazul sa fac ele au loc in magazin fara sa vreau de multe
ori,necazul este lipsa de inteles a situatiilor de cele mai multe ori.Pana in prezent n-am gasit conducatori
care sa nu doreasca sa faca bine pentru comunitatea pe care o reprezinta,m-am confruntat cu lipsa
surselor financiare dar nu cu buna intentie a reprezentantilor comunitatii locale.

Dealungultimpului am activat in comisia de evaluare a personalului didactic,aici am gasit
o admosfera mai deosebita comparativ cu cea din primariei.Dar omul sfinteste locul ,motiv pentru fare
am incercat sa aplanez unele conflicte care par a fi inevitabile in colectivele unde predomina femeile.

Aspectul edilitar gospodaresc al comunei m-a preocupat mult timp sens in care am solicitat
implementarea containerelor pentru colectarea gunoiului menajer,prezenta cainilor vagabonzi inprastie
gunoaiele daca raman peste noapte necolectate.

Pe toata durata anului trecut am participat la sedintete de consiliu,unde am incercat sa fiu
activ si sa iau cele mai bune decizii.

Munca de consilier local nu se termina niciodata la fel ca maturarea in casa ,mereu apar
probleme noi,mereu vor fi cetateni nemultumiti ,persoane care vor vedea numai partea.rea,partea goala
a paharului dar cu munca de lamurire,cu rabdare se poate determina schimbarea unei atitudi,totul este
sa nu cedam sa exemplificam in primul rand prin ceea ce suntem noi sitotul este cu putinta.

ln momentul in care suntem constientide raspunderea pe ca.re am primit-o in momentul
cand am candidat de consilier,lucrurile se rezolva favorabil cu multa satisfactie si inplinire.
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