RAPORT DE ACTIVITATE
2021

In conformitate cu art 225, alin 2 din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019
privind Codul Administrativ , subsemnatul BOTA ADRIAN in calitate de
consilier local din partea Partidului National Liberal , ales cu ocazia alegerilor
locale din 27 sept 2020, in cadrul Consiliului Local al Municipiului Orastie ,
depun prezentul Raport de Activitate pentru anul 2021
In tot acest an , am cautat sa ma pregatesc pentru buna desfasurare a
sedintelor Consiliului Local , studiind cu atentie documentatia pusa la dispozitie
si am participat la toate convocarile de sedinte ordinare sau extraordinare. De
asemenea am participat la intrunirile pe comisii , facand parte din comisia
pentru servicii publice şi comerţ, muncă şi protecţie socială si din comisia pentru
administrație locală, juridică şi de disciplină
In activitatea mea de consilier ma preocupat si am sustinut rezolvarea
cererilor cetatenilor din zona pe care o reprezint ( Digului, Plantelor,
Muzicantilor,Dealul Bemilor) care in mare parte se refereau la probleme sociale(
ajutoare materiale, protectie impotriva inundatilor sau scutiri de taxe )
Am ajutat cetatenii din zona Digului , Dealul Bemilor care nu stiu sa scrie
si sa citeasca , si care sunt lipsiti de anumite informatii sa-si rezolve problemele
pe care singuri nu le puteau rezolva
Am avut intalniri cu cetatenii de pe strada Plantelor si am aflat
nemultumirile acestora, printre care : starea proasta a drumului , mizeria
permanenta pe strada si foarte multe probleme pe care le creeaza un grup de
cetateni care zilnic consuma bauturi alcoolice , sparg sticle, aduc injurii
oamenilor fara ca nimeni sa intervina. Toate acestea le-am adus la cunostiinta
Consiliului Local si am propus montarea unor camere de luat vederi , legate
direct la Politia Locala , propunere care a fost votata in unanimitate in Consiliul
Local dar Domnul Primar nu a pus in aplicare aceasta hotarare. Mentionez ca
au trecut 6 luni de cand a fost votata
In calitate de consilier local , cea mai importanta realizare a
fost implicarea mea in strangerea de fonduri si de materiale de constructie
pentru a ajuta la reconstructia unei locuinte de pe Str Digului , care a fost
mistuita de flacari in urma unui incendiu din cauza unui scurt circuit la
instalatia electrica. Am refacut-o in totalitate iar familia respectiva are o casa
noua

In calitate de consilier local am facut posibila racordarea a doua familii ,
una formata din 5 persoane si una formata din 4 persoane , la reteaua de apa
potabila. Toate cheltuielile aferente au fost suportate de mine
In calitate de consilier local am ajutat financiar la reparatia unui acoperis ,
la o familie de pe str Digului.
In calitate de consilier local am ajutat financiar o familie de la locuintele
de necesitate pentru achizitionarea unor placi de tabla , necesare pentru
reparatia acoperisului
In calitate de consilier local am cumparat si apoi le-am donat unor familii
nevoiase din zona Digului , Plantelor , Garii, articole de imbracaminte si
alimente .
Am donat sume de bani pentru Biserica Betel pentru construirea unui
sopru pentru lemne si pentru construirea unor banci in incinta bisericii. Aceasta
biserica apartine comunitatii din zona pe care o reprezint ca si consilier local.
Am avut intalniri cu cetatenii de pe str Libertatii , Progresului si Liviu
Rebreanu si am stabilit ca este necesar pentru circulatia rutiera montarea unei
oglinzi in zona podului de pe str Libertatii , lucru pe care l-am cerut la fiecare
sedinta timp de 7 luni . Dupa 7 luni de discutii contradictorii , primarul a
acceptat propunerea mea
Mentionez ca in Consiliul Local am avut o prezenta activa in cadrul
sedintelor , venind cu diferite propuneri si interventii , care din pacate , unele nu
au avut finalitate .
Pe intreaga perioada a anului 2021 am avut o buna colaborare cu ceilalti
membrii ai Consiliului Local , cu functionarii Primariei si mai putin cu domnul
primar Balan Ovidiu , care accepta cu greu ca cineva sa vina cu idei si
propuneri. Din pacate!
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