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In conformitate cu art.5l, aiin" {a) din legea nr.215 din 23 aprilie
2001, republicat[ cu modificirile gi eornplethrile ulterioare prin car€ se stipuleazfl:

,,Consilierii locali sunt obliga[i sfi prezinte consiliului, un raport anaal de

activftate, care va fi ficut public prin grija secretarului comunei'1 va prezint in
continuare activitatea pe care arn desfasurat-o in anul 2AZA.

In cadrul gedinlei din data de 23.10.202S, arn depus juramAntul penhu
constituirea Consiliului Local qi am fost ales sf, fac parte dia ,, Comisia pentnr
activitati social-culturule, cwlte, invstaruant, sfrnetnte, familie si protectia
copilului", cat si din ,,Camisia de receptie a lucrurilar publice de irwestttii si
pentra receptia bunurilor ackizitionate la rcivelul comtlnei". Activitatea
desfasrirata in aceasta perioada s-a bazat intru totui pe juramantul depus si pe care

iI reiterez in prezentul raport de activitate ,,,5d respeet Constitu{it Si Legile {arii Si

sd fac cu bund credin[d, tst t:*. st#- in pwterile Si pricepere{t rnea pentru binele
locuitorilsy ce?fil4&ei... u Si va fi pe tuata durata mandatului meu, motoo-ul dupa

care o sa ma ghidez.

Pentm a duce mai dep.mrtr: slrle mmi sr.ls rnentionate, prima conditie este aceea

ds a participa la qedinlele nar* si extraord.inare, cat si la sedintele de comisii,
lucru pe care l-am indeplinit exeeptie. trn cadrul gedinlelor, am participat la
dezbaterea proiectelor de hot6r&re gi tra adoptarea lor, arn cerut informatii cu
privire la diferite aspecte diu a*tivitatea specificfl aparatului de specialitate al
primaruiui, am fbcut propuneri pentru rezolvarea unor situa{ii punctuale aflate din
discu[ii]e cu cet[]enii sau prin sbseryarea proprie.

Concret, activitatea desfasurata in anului2A2A poate fi sintetizata astfel:

-Participarea la toate sedintele Consiliului Local, in cadrul carora am intervenit
cu observatii care au vizat fbudul proiectelor de hotarari;

-Participarsa la sedinteie Cornisiei Nr.3 ca membru;

-Parti ciparea la svenimente so cial -cultural e ;

-Participarea la sedintele comisiei de receptie;



- Implicarea directa in ceea ce priveste doleantele cetatenilor comunei, care mi s-au
adrssat cu eereri si prcpun*ri, pe eare le-arn adus in discutie in cadrul consiliului
local;
-Fropunert de extindere a iluminatului stradal" decoirnatarea sanfurilor, ridicarea
capacelor de rigole, deszapezirea ulitelor laturalnice, cat si a celor utilizate
frecvent, betonarea santurilor catre nec€sita in mod imperios consolidarea in acest

rnod;

Xn toata aceasta perioarla am facut tot posibilul sa respect jurarnantul depus
si sa actionez eu toata priceperea si energia mea in favoarea intereselor si a

bunastarii cetatenilcr eornunei, care totodata inseamna prosperitatea noastra a

tuturor celor care o locuiesc, In vi.itor voi manifesta aceeasi atitudine proactiva, cu
respectarea prevederilor legale stabitrite prin lege si prin regulamentul de

organizare si fuirctionare al Consiliului Loeal al cornunei Schitu Golesti.
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