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Mi greu sa incep expunerea mea deoarece cetateanul nostru nu pircepe

ca,,CONTRAD|CTlA"este mama progresului atunci cand ea este facuta cu intentii bune si

cu dorinta dea indrepta lucrurile,ceea ce eu incerc sa fac.

Am colindat mult prin lume pana la aceasta data si am vazut multe,nu pot

tolera indolenta si nepasarea care.cred uneori ca sunt surori bune cu multi dintre noi.

La sedintele de consiliu am pariicipat in mod activ iar unde nu mi-a fost clara

o situatie am cerut lamuriri si clarificari si nu am combatut unele deiizii cum din

neferigire s-a crezut uneori dar am multumirea ca prin natura lucrurilor defiecare data

adevarul este dezvelit doar ca nu asa repede cum dorim noi ,trebuie rabdare.
Cred ca o comuna este cu atat ma placuta si dezvoltata cu cat cetatenii ei

beneficiaza de cat mai multe servicii.ln acest sens am in atentie asistenta medicala care

lasa de dorit,dupa mine din lipsa de conditii pentru personalul medical .

ln spatele Afstesckool ,aven un teren de sport care din pacate nu se poate

folosi la parametri aici am propus arendarea lui si mentinerea in stare de

functionare.Tineretul din comuna ar putea desfasura intreceri sportive,ar putea avea si

alte preocupari nu ar rancezi in fata calculatoarelor.
ln primavara anul 2018 am votat angajarea unui lnginer topograf din dorinta

dea avansa cu punerea in posesie si circulatia terenului dar am avut dezamagirea dea nu

vedea rezultatul munciidepuse de domnul inginer.
Am solicitat mereu sa vad devizele de lucrari pentru proiectele ce se

deruleaza in comuna nu pentru alta dar o lucrare facuta bine ramane in timp si are

rezistenta necesara.

Pentru a usura viata cetateanului am propus ca in lunile in care nu s-a colectat
gunoiul menajer sa nu achite cetateanul pentru munca care nu s-a efectuat,un calcul in

contabilitate si se putea rezolva problema .

Posibilitatile financiare ale cetatenilor m-au obligat sa intervin,dar din pacate

fara succes in marcarea lemnelor de foc in padurile proprietate privata .Regret dar

trebuie aplecat mai mult spre problemele cetateanului.
Drumurile de legatura intre sate nu sunt la parametri necesari,aici am

solicitat o repartizare echitabila a banilor de reabilitare pe ambele artere de

circulatie,Basesti-Odesti,la fel Basesti-Stremt,toti cetateniitrebuie sa profite de conditii
asemanatoare.

Am solicitat mereu sa fim sinceri si corecti in expunerile noastre si sa

informam cetatenii asupra realitatii chear daca uneori realitatea doare,nu prea s-a

inteles acest lucru din partea unor reprezentanti ai comunitatii locale.M-am format ca

om vertical si indiferent ce se va intampla v-oi ramane la fel
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