RAPORT ACTIVITATE
Consilier Local SERBAN NICOLAE
PERIOADA RAPORTARE: MAI 2012-DECEMBRIE 2012
Activitatea desfasurata de mine in perioada luna mai 2012 luna decembrie
2012 se poate structura pe 3 Directii Principale
- Activitati politice
- Activitati pe linie sociala
- Activitati desfasurate in cadrul Comisiei De Munca si protectie
Sociala
1. Activitati politice
- prezentarea catre alegatorii din zona mea de responsabilitate a
principiilor si programului partidului din care fac parte
- pregatirea campaniei pentru alegerile locale din 10 iunie 2012
- recrutarea din randul cetatenilor a noi simpatizanti ai partidului
- pe timpul campaniei electorale privind alegerile locale si in timpul
alegerilor din 10.06.2012 am coordonat si monitorizat cetatenii din Sectiile
de votare nr. 75,76,77,78,79,80 unde s-au obtinut rezultate care au permis
castigarea de catre partid a mandatului de primar si 13 consilieri locali
municipali printre care si mandatul meu de consilier
- la alegerile parlamentare pentru deputati si senatori am avut
responsabilitate pe colegiul 6 deputati si colegiul 1 senatori si candidatii
partidului nostru au castigat colegiile respective.
Am participat la toate sedintele de consiliu unde mi-am adus aportul
la punctele in special sociale si alte domenii.
2. Activitati pe linie sociala
- indrumarea si consilierea familiilor nevoiase in special de romi
pentru obtinerea ajutorului social
- activitati de convingere si indrumare in vederea continuarii
studiilor de catre copii in special a familiilor de romi
- rezolvarea unor cazuri punctuale de abuzuri, nedreptati,
discriminari aparute asupra persoanelor de etnie roma precum si
convingerea acestora de a indeplini indatoririle cetatenesti pe care le
au(plat alumina si apa si alte utilitati, plata impozitelor catre administratia
locala)
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- ajutorarea efectiva a unor personae in dificultate financiara sau pe
caz de boala aici vorbind despre batrani, vaduve sarace, copii ai strazii).
3. Activitati in cadrul Comisiei de Munca si Protectie Sociala
- am fost ales presedinte al acestei comisii
- am indrumat si coordonat activitatea comisiei stabilind sarcini si
competente pentru fiecare membru al comisieii
- am condus sedintele comisiei de cate ori a fost nevoie
- am rezolvat principalele cereri care au fost adresate comisiei sau
repartizate de catre Consiliu in limita prevederilor legale
- ne-am deplasat la “ imobilele tip locuinta sociala” in vederea
rezolvarii situatiei locuitorilor din acestea unde am fost sesizat ca exista
probleme
- am acordat audiente in cadrul comisiei unde cetatenii au venit cu
cereri, sesizari si propuneri privind activitatea comisiei
- deplasari in teren pentru a verifica veridicitatea solicitarilor
cetatenilor.
SEMNATURA
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