10 Mar 2005
ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAŞ
CONSILIUL LOCAL
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2004
(conf. art.52 alin. 4 din Legea nr. 215/2001)
Consilier: GHIDIU ELISABETA
I. PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE PE COMISII DE SPECIALITATE ŞI LA ŞEDINTELE
CONSILIULUI LOCAL
Am participat la şedinţele pe comisii şi la cele ale Consiliului Local cu unele excepţii când am fost plecată
la examene şi nu am fost în localitate.
II. PROBLEME ( ÎNTREBĂRI , INTERPELĂRI ) DE INTERES GENERAL , RIDICATE ÎN
ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL
Am solicitat Direcţiei Economice fundamentarea judicioasă a tuturor cheltuielilor bugetare constând din
note de fundamentare scrise care să confirme necesitatea şi mărimea cheltuielilor respective. Direcţia
Economică a răspuns pozotiv la această iniţiativă.
Am iniţiat proiectul de hotărâre cu privire la finanţarea investiţilor edilitare prin emisiunea de obligaţiuni
municipale, aspect finalizat prin elaborarea unei Hotărâri a Consiliului Local, dar care este încă în acest
stadiu de hotărâre nefiind încă aplicată.
Am propus crearea unui departament de învăţământ în cadrul Primăriei care să gestioneze această
activitate. Acest aspect este în studiu.
Am predat la analiza diagnostică pe baza indicativelor USAID a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2005.
III. PROBLEME DE INTERES INDIVIDUAL , RIDICATE ÎN ŞEDINŢELE CONSILIULUI
LOCAL ŞI MODUL DE REZOLVARE AL ACESTORA
Nu am ridicat probleme de interes strict individual .
IV. ÎNTÂLNIRI CU CETĂŢENII ŞI ACORDAREA DE AUDIENŢE (conf. art. 52 alin. 3 din Legea
nr. 215/2001 )
Am avut doar un număr de 3 audienţe în care persoanele audiate au solicitat rezolvarea unor probleme
legate de obţinerea de garaje, precum şi probleme legate de modul în care este facturată apa şi canalizarea
în municipiul Mediaş. Aceste probleme sunt în curs de analiză şi verificare.

V. ALTE ACŢIUNI LA CARE S-A PARTICIPAT ÎN EXERCITAREA MANDATULUI
Am participat la o parte din acţiunile culturale, artistice şi de interes local realizate de administraţia locală
şi în special la cele care au fost organizate începând după ora 16.00 deoarece lucrând în Copşa Mică nu
puteam veni la ore mai devreme decât ora 16.00.
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