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Subsemnatul GIiga Vasile Dumitru sunt consilier local al Consiliului local Ibanesti din
partea Partidului Social Democrat si fac parte din Comisia de Agricultura Buget Finante.ln
cursul anului 201,7 in cadrul consiliului local am participat activ la dezbaterile din cadrul
sedintelor de consiliu facind propuneri de amendamente Ia proectele de hotariri acolo
unde a-m considerat necesar am participat la actiunile desfasurate in teren respectiv

deplasari periodice pe drumurile si strazile din raza comunei Ibanesti in vederea
identificarii si sesizarii conducerii primariei a problemelor cu care se confrunta locuitorii
comunei . Cu ocazia acestor deplasari a-m avut in vedere calitatea drumurilor si
strazilor,starea retelei de iluminat public,modul de utilizare de catre cetatenii comunei a
apei potabile in vederea prevenirii consumului abuziv de apa in special in prioada
deficitara in precipitatii cit si defectiunile aparute la reteaua de alimentare cu apa. In acest
sens a-m informat pe domnul primar sau viceprimar dupa caz de neregulile,deficientele
constatate in vederea remedierii acestora,respectiv:
- inlocuirea becurilor arse de la reteaua de iluminat public,reglarea senzorilor de aprindere
a becurilor in functie de perioada necesara de iluminat acolo unde am constatat
nesincronizari.

-portiunile de drum s-au sant deteriorate,colmatate in urma ploilor torentiale si a viiturilor
produse in urma acestora.
-scurgeri nejustificate de apa si defectiuni aparute la reteaua de alimentare cu apa

-drumurile si strazile necesarea a fi dezapezite sau zgurate in perioada de iarna in cazul in
care din diferite motive nu sa intervenit pe acestea.
-necesitatea decolmatarii piraielor si santurilor din intravilanul localitatii,deoarece in
perioadele cu ploi excesive apa iese din albie si inunda terenurile si curtile locuintelor din

apropiere.
Am participat Ia intilniri cu cetatenii comunei in vederea luarii la cunostinta a diferitelor
problem cu care se confrunta,informind Consiliul local de acestea si totodata facind
propuneri de rezolvare sau remediere a acestoara.
Consilier
Gliga Vasile Dumitru

