RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL PNL ONESTI
ZARZU CIPRIAN
PENTRU PERIOADA IANUARIE 2013 – DECEMBRIE 2013

In calitate de consilier local am participat activ, in perioada ianuarie 2013 – decembrie 2013 la
sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local al municipiului Onesti.
Ca membru in Comisia nr. 1 din Consiliul Local ( Comisa Comisia de studii şi prognoze economicosociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ )
am fost prezent la sedintele de comisie, participand activ la analizarea si avizarea proiectelor de hotarari
de Consiliu Local, conform prevederilor Legii 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Ca membru al Consiliului Local al municipiului Onesti, am fost desemnat, prin hotarare de Consiliu
Local ca reprezentant al forului legislativ local in consiliul de administratie al Scolii gimnaziale „Emil
Racovita“ . In aceasta dubla calitate, de consilier local si membru in C.A., am facut toate demersurile si
am sustinut o serie de solicitari din partea scolii catre Consiliul Local si primaria municipiului Onesti.
Printre acestea pot enumera :
1. Solicitarea scolii pentru sistem video si alarma pentru paza scolii, necesar bunei desfasurari a
activitatii scolare ( scoala are doar doi paznici in loc de trei, unitatea fiind lipsita de paza in special
noaptea )
2. Solicitarea scolii privind sistemul de incalzire unde apar probleme de functionare
3. Solicitarea Gradinitii Magnolia, ca parte a Scolii gimnaziale E. Racovita, de reparare a acoperisului
deteriorat care prezenta un pericol pentru copiii aflati in curtea unitatii, repararea suprafetei
asfaltice .
4. Implicarea scolii in proiectul “ Promenada inimii”, proiect care vizeaza promovarea miscarii si
implicatiile acesteia pentru sanatate.
5. Dezvoltarea parteneriatului intre Scoala gimnaziala E. Racovita si Federatia Romana de Badminton
care are ca scop sprijinirea scolii cu materiale sportive pentru practicarea badmintonului de catre
elevii acestei scoli.
6. Participarea la toate sedintele de consiliu de administratie a scolii E. Racovita.
In calitate de consilier local, la propunerea mea si a grupului de consilieri PNL Onesti am initiat mai
multe interpelari cu privire la problemele ridicate de cetatenii din municipiul Onesti, referitoare la
anumite situatii cu care se confrunta in zonele in care locuiesc sau in care isi desfasoara activitatea.
Printre cele mai importante interpelari sunt cele care s-au referit la:
 Sistemul de incalzire al celor bransati la sistemul centralizat, izolarea termica a locuintelor,
 Facilitati pentru investitorii care dezvolta locuri noi de munca,
 Realizarea unui parteneriat public-privat pentru realizarea festivalului verii, reducand astfel la
minim contribuitia consiliului local,
 Regulamentul pentru parcari din municipiul Onesti






Sustinerea repararii bazelor sportive din oras ( Sala CSS Onesti, terenul de atletism )
Proiect de hotărâre pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru locuinţe în perioada
sezonului rece pentru cei din sistemul centralizat - initiator
Sustinerea sportului de performanta si a sportului de masa
Repararea si canalizarea strazii Talpau

Audientele cu publicul au fost saptamanale, in fiecare luni de la ora 18-19, la care s-au discutat
probleme legate de termoficare, salarizare a persoanelor active, pensii, invatatamantul din Onesti ,
sport, etc.

Consilier local
Ec. Ciprian Zarzu

