
 

 

 

Raport de activitate pentru anul 2021 

Perioada 13.09.2021 – 31.12.2021 

Alin Sandu – consilier local USR Plus Târgșoru Vechi 

 

 

Subsemnatul, Alin Sandu, consilier local USR Plus Târgșoru Vechi, ales în 

septembrie 2020, am participat la toate cele 7 ședințe ordinare, extraordinare și 

de îndată ale Consiliului Local, desfășurate atât fizic, cât și online.  

De asemenea, am fost prezent la 7 ședințe ale comisiei de specialitate din care fac 

parte, respectiv Comisia pentru educatie si cultura. 

 

Am votat pentru proiectele propuse in folosul comunei si al cetatenilor luand in 

calcul transparenta si justificare investitiilor aferente. 

Am expus in vederea analizei si votului problemele cetatenilor referitoare la 

modalitatea de racordare la instalatia de apa curenta a comunei si standardizarea 

pretului serviciilor aferente racordarii. 

Am militat pentru cheltuirea mai eficienta a banilor veniti din bugetul national, 

alocati de actuala administratie in proiecte mamut – de ex. eficientizarea 

energetica a scolii din Strejnicu, realizata cu 2 milioane de euro si imbunatatire 

eficienta a instalatiei de iluminat din comuna. 

În ședințele de consiliu am luat cuvântul în vederea formulării de amendamente 

la proiectele de hotărâri aflate în dezbatere, luări de poziție față de oportunități 

sau legalitate a proiectelor ori intervenții politice. 

Activitatea din comisie s-a concretizat în abordarea, analizarea, avizarea/ 

neavizarea proiectelor repartizate comisiei din care fac parte. Când situația a 

impus, au fost invitați directori sau șefi de compartimente din aparatul tehnic al 

executivului pentru a oferi informații suplimentare referitoare la problematica 

proiectelor de hotărâri supuse aprobării. 

 

Am reușit, prin activitatea mea și a colegilor mei, să transparentizăm ședințele în 

care se iau deciziile pentru comunitate. Primăria a cedat, în cele din urmă, și a 

achiziționat un sistem prin care transmite live, pe propria pagină de Facebook, 

toate întâlnirile.  

Am contestat și am câștigat la Prefectură mai multe abateri de la lege și vom 

continua să fim vigilenți la respectarea întocmai a regulamentului. 

 

Am participat la întâlniri cu cetățenii atât la sediul USR Târgșoru Vechi sau satele 

comunei, subiectele abordate fiind în majoritate legate de serviciile de salubritate 

și canalizare, transport public, amenajări locuri de joacă sau spații verzi etc.  

 



Toată activitatea mea s-a desfășurat cu buna credință, în interesul public, respectiv 

analiza oportunității proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse 

comunității, aducând în prim plan aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile 

etice sau în dezacord cu buna practica a administrației locale. 

 

 

 

26.01.2022                                                                                          Alin Sandu 

Consilier local USR PLUS Târgșoru Vechi 
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