


Raport ... 

Raportul de activitate pe 2017 o redactez cu ,,elanul" 9i scepticizmul 

anilor precedenti. Este mai mult o obligatie legala, deoarece presupun, ca raportul va fi 
citit doar numai de catre de cei care au primit Tn acest sens sarcini de serviciu, sau 
eventual de partid. Cum Tn mediul politic, administrativ 9i social actual, conteaza doar 
momentul, 9i nimic altceva, scutesc cititorii de prea multa retrospectiva comparativa. 

Consider ca este loc pentru o doza de optimism pentru 2018, cu atat mai mult ca 
redactez acest raport in luna mai (dar Tn termen legal... aviz pentru carcota9i). 
Optimismul, e drept, modest se datoreaza credintei ca anumite lucruri intra Tn 
normalitate Tn acest consiliu. Vad ca se ca.9tiga o oarecare experienta (9i cultura 
politica), deja multi realizeaza ca munca din consiliul local nu este doar o lupta (politica), 
dusa la extrem prin orice mijloace, un show, Tn care spre deliciul publicului actorii se 
arunca cu noroi 9i se Tmpart palme rasunatoare. 

Prezentul raport nu intentionez sa fie o lauda despre sine, sau despre munca Tn 
CL. Nici nu meritam, probabil, prea multe laude. Totu9i, consider ca -asemenea multor
colegi- am lucrat mult Tn condi1iile pe care I-am avut dispozitie. Dificultatea majora Tn
munca noastra, poate prea politizata, a fost ca ne-am creat un mediu impropriu activitatii
normale. Lupta pentru normalitate, eel putin ceea ce cred eu prin acest cuvant, era unul
dintre activitatile mele considerate importante. Adoptarea, la initiativa (9i) a mea, a unui
nou Regulament de Functionare a constituit unul dintre realizarii majore proprii, 9i a
constituit in element important Tn drumul catre un mediu propice pentru lucru. Conform
acestuia, revine mult mai putin timp circului politic, 9i mult mai mult timp pentru 
dezbatere punctuala, la obiect, a diferitelor teme. 

Tn ceea ce prive9te activitatea personala cateva repere ... Sunt pre9edintele 
comisiei ,,de comerr. Este comisia de specialitate nr.3 a consiliului local intitulata 
,,Comisia pentru servicii publice �i comert". Cea mai importanta calitate a acestei comisii, 
este ca se poate lucra Tn mod constructiv. Nu este un atribut datorat pre9edintelui, (sau 
Tn nici un caz Tn mod exclusiv lui,) ci este datorat calita1ii 9i caracterului membrilor. Tn 
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