
RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2017

Consilier CANDEA CONSTANTIN - P.S.D.

A. ACTIVITATEA IN CALITATE DE CONSILIER:

In calitate de consilier local din partea Partidului Social Democrat conform mandatului
validat prin HCL nr 76/24 iunie 2016, in temeiul art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala depun prezentul raport prin care aduc la cunostinta
campinenilor preocuparile si activitatile desfasurate in Consiliul Local al Municipiului
Campina in perioada ianuarie- decembrie 2017 .

1. Presatire si cunoastere
Constient fiind ca misiunea incredintata de concetateni o voi putea duce la indeplinire

doar printr-o buna pregatire si cunoastere am depus eforturi in urmatoarele directii si
anume;

- Studierea si insusirea legislatiei care reglementeaza administratia publica locala, a
celei care reglementeaza domeniile comunitare care urmau sa fie reglementate prin
hotararile puse in dezbaterea consiliului;

- Studierea si retinerea aspectelor pozitive din experienta altor unitati
administrative-teritoriale din judet si din tara;

- Cunoasterea deopotriva a potentialuIui municipiului Campina si a perspectivelor
realiste, plecand de la urgentele localitatii pana la cele de imbunatatire si
infrumusetare a vietii concetateiiilor, coroborate cu resursele financiare si materiale
disponibile:

- Cunoasterea si analizarea problemelor personale si a greutatilor cu care se
confrunta locuitorii localitatii noastre. In acest sens am intreprins atat personal cat
si impreuna cu membrii organizatiei PSD Campina vizite in cartierele orasului
pentru a constata la fata locului aspectele semnalate. lnformatiile culese au fost
cuprinse in rapoarte si note adresate executivului ori au stat la baza informarilor si
propunerilor prezentate in sedintele de consiliul;

- In cadrul audientelor desfasurate atat la sediul partidului cat si in cadrul comisiei
nr 2 am retinut, analizat si dezbatut problemele cetatenilor facand propuneri de
rezolvare ori de imbunatatire a actelor normative;

- Am studiat si analizat modul in care au fost aplicate in practica unele hotarari
adoptate de catre Consiliu;

2 Activitati in cadrul Consiliului Local:

- In calitate de consilier am participat la un numar de 12 sedinte ordinare si la 5



sedinte extraordinare ale Consiliului Local Campina, mai precis am participat la
toate sedintele de lucru ale forumului decizional al Municipiului Campina;

- Am studiat un numar de 201 (doua sute unu) Proiecte de Hotarari; 201 (doua sute
una) Expuneri de motive, precum si Rapoartele de specialitate si celelalte
documente justificative care se impuneu sa insoteasca proiectele mentionate pentru
a fi dezbatute si aprobate de catre Consiliul Local;

- Am participat in mod activ la dezbaterea tuturor proiectelor de hotarari adresand
un numar de 23 intrebari care au avut menirea sa clarifice aspecte din proiecte sau
din expuneri de motive insuflcient de riguros formulate;

- Pentru imbunatatirea continutului proiectelor de hotarari, a regulamentelor si a
celorlalte documente puse in dezbatere am facut un numar de 18 amendamente
care au fost aprobate si care au dus la cresterea coerentei si calitatii acestora;

- Ori de cate ori s-a impus sau am considerat ca unele hotarari sau masuri supuse
adoptarii nu avantajeaza comunitatea sau interesele campinenilor, am luat atitudine
expunandu-mi punctual de vedere. facand propuneri si chiar abtinandu-ma ori
votand impotriva;

- Am prezentat si sustinut in plenul sedintei de consiliului un numar de 11 (
unsprezece) proiecte de hotarari la care am fost coautor( initiator) alaturi de
colegii din comisia de specialitate nr.2 ;

- Ori de cate ori am avut prilejul am facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii
Consiliului ori pentru armonizarea raporturilor dintre Executiv si Consiliu;

- In finalul sedintelor la ultimul punct de pe ordinea de zi intitulat Diverse am
prezentat si insistat pentru rezolvarea problelor cu care se confrunta cetatenii
Campinei;

- Am participat la majoritatea manifestatiilor cultural- educative organizate de
Consiliu cu exceptia celor la care grupul de consilieri PSD nu a fost invitat ( ex
"nunta de aur"vizite in strinatate, etc );

B. ACTIVITATEA IN CALITATE DE PRESEDINTE AL COMISIEI NR.2
"Administratie publica locala, juridic,relatii cu publicul s.a.m.d"

- Li prima sedinta la inceputul anului calendaristic am stabilit problemele de baza
care urmau sa fle dezbatute sau analizate in fiecare luna, am stabilit metodologia
de desfasurare a sedintelor de comisie , sarcinile fiecarui membru , modul de lucru
si de colaborare cu alte structure;

- Am asigurat reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, cu
celelalte comisii si cu aparatul executive;

- Pentru toate sedintele am convocat din timp comisia anuntand ordinea de zi si
locul desfasurarii astfel incat sa poata participa toti membrii si sa fie pregatiti,In
perioada de referinta am organizat si condus un nunar de 26 (douazecisisase )



sedinte ale comisiei noastre si am participat ca invitat la 6(sase) sedinte ale altor
comisii;
Am condus sedintele comisiei intr-un stil democratic stimuland initiativele,
dialogul si confruntarea de idei;

Am solicitat si facilitat, atunci cand s-a impus prezenta consilierilor din alte
comisii precum si a specialistiilor din compartimentele primariei;

Am studiat si prezentat membrilor comisiei documentele transmise spre rezolvare
comisiei de catre aparatul permanent al consiliului local;

Am intocmit un numar de .34rapoarte de specialitate pe care le-am prezentat spre
avizare membrilor comisiei;

Toate ropoartele de avizare au fost sustinute in Consiliul local fie de presedinte
sau de alti membri ai comisiei;

Am intocmit si prezentat catre compartimentul de specialitate al Primariei fisele
privind prezenta membrilor acesteia la sedintele comisiei si ale consiliului local;

Am participat cu intreaga comisie la initierea si proiectare unui numar de
11 (unsprezece) hotarari si expuneri de motive;

La solicitare, am primit la comisie cetatenii municipiului Campina ,angajatii unor
institutii care au prezentat anumite cereri .l-am ascultat si le-am recomandat solutii
sau procedura de urmat;

Impreuna cu membrii comisiei am facut mai multe deplasari in teren pentru a
verifica unele sesizari ale cetatenilor;

La solicitarea maiiagerului unei institutii am intreprins cercetari,am propus masuri
pentru mdreptarea unor erori initiind si supunand dezbaterii consiliului in acest
sens, a unui proiect de hotarare, proiect care a fost aprobat;

Am analizat mai multe sesizari privind spatial locativsi ne-am prezentat punctual
de vedere bazat pe legislatia in vigoare;

Impreuna cu ceilalti membri ai comisiei am studiat si ne-am prezentat punctele de
vedere, juridic vorbind asupra continutului regulamentelor care urmau sa fie
aprobate in Consiliu iar acolo unde s-a impus am facut propuneri de modiflcare;

Impreuna cu colegii din comisie am initiat si desfasurat un studiu privind
problematica cainilor fara stapan. ln acest sens pe langa aprofundarea unor lucrari
de specialitate a legislatiei care reglementeaza domeniul in cauza am studiat si
analizat experienta altor unitati administrative teritoriale in materie;

Pe tema cainilor fara stapan comisia a organizat doua intalniri cu asociatii si
fundatii care au ca obiect protectia animalelor. In cadrul acestor intalniri am
retinut o serie de propuneri pentru imbunatatirea actelor normative si a activitatii
de viitor cu atat mai mult cu cat urmeaza sa se desfasoare o noua licitatie pentru
concesionarea Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din
Municipiul Campina.

Am indeplinit si alte sarcini stabilite de Consiliul Local



C. ACTIVITATEAIN CONSILIUL DE ADMTNlSTRATlE LA
Scoala Gimnaziala Alexandru Ion Cuza

- Prin Hotararea Consiliului local nr. 94 din 28 iulie 2016 am fost numit
reprezentant in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Alexandru Ion
Cuza"din Campina;

- In aceasta calitate am participat la toate sedintele Consiliului de Administratie
contribuind cu experienta mea didactica si de conducere la rezolvarea problemelor
care au fost puse spre dezbatere;

- Am participat la activitatea de evaluare a cadrelor didactice am facut aprecieri si

recomandari privind personalitatea si comportamentul didactic al cadrelor de
conducere;

- M-am edificat asupra respectarii programului orar ,asupra starii de fixatie, a

dotarilor cat si asupra starii disciplinare in randul elevilor si am facut propuneri
pentru imbunatatirea acestora;

- Am insistat si in Consiliu Local pentru introducerea sistemului de paza prin firnie
specializate in domeniul asigurarii ordini si protectiei persoanelor;

- Am participat la deschiderea anului scolar alaturi de cadrele si elevii scolii.

- Am sprijinit si incurajat activitatea sportive si cultural din scoala

Desi am solicitat ca si pentru anul scolar 2017-2018 sa fac parte cel putin la una din
scolile municipiului din Consiliul de Administratie, colegii consilieri din grupul PNL-PMP
(majoritar) mi-au respins prin vot cererea. Au apreciat ca experienta pe care am acumulat-
o in cei 30 de ani ca profesor, 11 ani sef de catedra, 6 ani director adjunct si 3 ani
directorul celei mai mari scoli postliceale din Ministerul Afacerilor Interne ar constitui "un
pericol "pentru invatamantul din Campina.

In aceeasi situatie sunt si alti colegi cu experinta din grupul PSD, in schimb colegii din
grupul mentionat si-au " adjudecat" cate 2 sau chiar cate 3 scoli. Dar trbuie sa ne supunem
deciziei lor intrucat, asa cum o afirma des "numai ei vor binele Campinei"

Cu regret am scris ultimele fraze dar trebuia sajustific in fata cetatenilor municipiului
de ce nu mai fac parte din Consiliul de administratie la scoli desi, atat experienta cat si
timpul disponibil ( sunt pensionar) m-ar fi recomandat pentru aceasta sarcina onorifica.

In fmal doresc sa asigur pe aceasta cale cetatenii municipiului Campina ca si in viitor
voi ramane fidel principiilor de cinste, sinceritate, corectitudine si impartialitate si ca voi
trata problemele si necazurile semenilor ca si cum ar fi problemele mele,

Cu respect,

07.03.2018 Consilier

S88a_


