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RAPORT DE ACTIVITATE

pe anu! 2020

Gonsilier local BOGHEZ GRIGORITA MAUREL

Conform prevederilor art. 225 alin.(2) din OUG nr.5712019 privind Codul

administrativ, fiecare consilier local precum gi viceprimarul sunt obligali sd prezinte

un raport anual de activitate.

ln anul 2020 am participat la toate gedinlele consiliului local, din care:

- 12 gedinle ordinare;
- toate gedinle extraordinare.

ln cadrul Consiliului Local Schitu Golegti sunt membru in Comisia buget-finante

(comisia nr.1).

Am participat la toate gedinlele din cadrul comisiei de specialitate nr.1. Pentru

fiecare gedinld de comisie am luat la cunogtinfd ordinea de zi gi am studiat amdnunlit

proiectele de hotdrAre, procesele verbale de sedin!5, iar in cadrul comisiei am

dezbdtut problemele supuse avizdrii.

Am participat la toate gedinlele consiliului local unde am luat cuvAntul ori de cite
ori am considerat cd pot aduce ldmuriri, iar in cazul in care anumite aspecte ale

proiectelor propuse spre ai aprobare dacd am considerat cd nu sunt suficient de

explicite am cerut lSmuriri inifiatorilor.

ln activitatea desfdguratd in calitate de consilier local am avut ca obiectiv

principal respectarea intereselor cetilenilor, respectarea prevederilor legale in ceea

ce privegte utilizarea eficientd a fondurilor publice in interesul comunitElii.

Am avut intAlniri cu cetdlenii din localitate rezolvAnd in timp util problemele

semnalate gi am praticipat la toate acfiunile la care se impunea prezen{a mea in

calitate de consilier local.

Calitatea de consilier local mi-a oferit ocazia de a participa in gedinlele consiliului

local gi de a aprofunda legislafia aplicabild problematicii administraliei publice locale.

Am participat la dezbaterea proiectelor de hotdrdri prin aprobarea impozitelor 9i

taxelor locale, privind bugetul local s'a.
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Am participat la toate manifestdrile de tip omagial desfdgurate in comuna Schitu
Golegti: depunere de coroane cu ocazia unor evenimente omagiale, Ziua Nationald
'1 Decembrie, Ziua Eroilor, Ziua de 22 Decembrie

0 colaborare foarte bund am avut-o cu salariatii Primdriei Schitu Golesti ori de
cdte ori am solicitat acest lucru.

Consider cd activitatea pe care am depus-o in cadrul Consiliului Local Schitu
Golegti a fost una in spiritul legii cAt gi a interesului comunei 9i al cetd[enilor a fost
onorabild, ldsAnd totodatd loc de mai bine pentru perioada rdmasd p6nd la sf6rgitul
mandatului.

ln final, doresc sd mulfumesc pentru fructuoasa colaborare, dlui primar, dlui
viceprimar, dlor consilieri , funclionarilor primdriei si nu in ultimul r6nd locuitorilor din
Comuna Schitu Golegti.

17.05.2021 Consilier local,

BOGHEZ GR ORITA MAUREL


