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Subsemnata, Alexandn Brateanu, consilier iocal ales din partea Alianjei USR-PLUS in
urma alegerilor locale din data de 27 septembde 2020, prin prczenta. supun aten{iei publice
raportul pdvind activitatea desfE$uati in cadrul Consiliului Local al OraSului Frasin, judetul
Suceava, in inrervalul ianuarie-mcni6 2021.

Am fost prezentd la absolut toate $edintele din Comisia de Specialitate 5i la toate
qedinlele ConsiliultLi Local in perioada ianuarie- februarie 2021. ir luna mafiie 2021 nu a avut
loc qedin{i de consiliu local.

Am studiat in amanunt documentatiile care au insolit proiectele de hotirdre de consiliu
local. De frecare data am votat proiectele pe care ie-am considerat beneficc pcntru dezvoltarca
OraSului Frasin.

Arn iniliat impreund cu ceilalgi consilieri din opozitie Proiectul privind Regulamenlui de
organizare gi deslEqurarea activitililor comerciale gi a sewiciilor de piati de pe raza Oraiului
Frasin qi a fost aprobat in unaminitate.

Am iniJiat Proiectul de hotdrAre privind aprobarea unor mdsuri de imbundtl(ire a actului
de tansparenli decizionali, de cregtere a gradului de acces al cetitenilor la documentele de

inleres public, la activititile Primdrici, Consiliului Local al OraEului Frasin qi a comisiilor de

specialitate, insd a fost respins cu 8 voturi impotrivi.
Am votat intodcauna in favoarea proiectelor care sunt pentru comunitate 6i in favoarea

celd1enilor, qi nu a risipei banului public. Modul in care am votat se poate vedea in rezumatului
tuturor proceselor verbale publicate pe pagina de htemet.

De asemenea, am adus la cuno$tin{a autodtdlilor locale, in cadrul gedinlclor publice,
problemele de pe raza tocalitilii, in special ccle semnalate de citre cetdteni in u:na disculiilor
avute cu dumnealor, ori de cdte ori m-am intalnit cu cetatenii.

Pe parcursul intelvalului ianuarie-martie 2021, respectdnd parcursul legislaliei in
vigoare. in deosebi a Legii nutrir 5712019 privind Codul Administrati\., am desth$urat o

activitate corectd. deschisd qi transparenta din punct de vedere politic $i am linut cont de

discutiilc din terefl avute cu cetilenii din comunitatea Oraqului Frasin.



Din pozifia de consilier local al Oraqului Frasin am f6cut o opozilie constructivA, atat in
cadrul gedintelor de consiliu Local, cat $i in cadrul comisiei de specialitate din care fac parte,
cea de secretar al Comisiei de Specialitate penfu Administratie public[ localtr, juridicd qi de
disciplin5, aplrarea ordinii qi lini5tii publice, a drepturilor cetdleniior

De fiecare data am venit cu propuneri in ceea ce prive$te comunitatea noastr6! dar atat
propunerile cAt ti sugestiile mele depind de aprobarea 9i punerea in aplicare de factodi
decidenti din prim[rie (primarul 9i aparatul de specialitate al primarului).

Voi milita in continuare pentru transpar€n[a actului administratin pentru o poiitictr a
bunului siml $i pentru o colaborare strensI cu menbrii comunitAlii noastre. locale.
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