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Raportul de activitate pe 
^nul2020al consilierului local $ipoteanu Cristian

Potrivit prevederilor art. 225 alineatul (2) din O.U.G. nr. 5712019 privind
Codul Administrativ, coroborate cu prevederrle art.76 alin(2) din regulamentul de
organtzare gi funclionare a Consiliului Local Schitu Goleqti aprobat prin H.C.L. nr.
70126.11.2019. vit aduc la cunogtinld urmdtoarele:

it cadrul Consiliului Locai Schitu Goleqti am indeplinit funclia de
preqedinte aI comisiei pentru activitali economico-financiare, administrarea
domeniului public Ai privat comunal, amenajarea teritoriului qi urbanism stabilita
prin H.C.L. nr.6123.06.2016. pdna la sfirqitul mandatului in luna octombrie 2020.

In calitate de pregedinte al acestei comisii am asigurat reprezentarea
comisiei in raporturile cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului,
organismele prestatoare de servicii publice qi locale, precum qi cu celelalte comisii.
Am convocat qedinlele comisiei conform procedurii prevdzute in reguiamentul de

organrzare qi funclionare a consiliului local gi am informat secretarul general al
comunei Schitu Golegti, precum qi membrii comisiei sau alte persoane cu privire 1a

data gi locul unde se desfdqoari gedinla.
Am condus qedinlele comisiei, am informat in timp util membrii comisiei de

neclaritdlile din documentele primite in mapd gi am sus{inut cu argumente
temeinice concluziile qi rezultatul votului, precum qi mdsurile stabilite

Am comunicat in timp util prezenla membrilor la gedinle cAt qi procesele
verbale ale fiecdrei gedinle ale comisiei, gi am propus ca la lucrdrile gedinlei sd

participe qi alte persoane din afara consiliului local.
Am sesizat cu celeritate neconcordanlele dintre documente gi proiectele in

execulie, am solicitat refacerea devizelor gi completarea proiectelor de hotdr6re
aflate pe ordinea de zi atunci c6nd a fost cazul.

Am linut legatura cu locuitorii comunei gi am venit cu propuneri in vederea
soluliondrii doleanlelor acestora.

In perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2020 am participatla o serie de
acliuni cu caracter cultural, civic Ei comemorativ care s-au desfrgurat pe ruza
comunei Schitu Goleqti, am informat gi adus la cunogtinla locuitoriior comunei
prevederi ale Hotdr6rilor Consiliului Local, ce au fost adoptate qi de care erau
interesali.

Mullumesc locuitorilor comunei Schitu Golegti pentru increderea acordatd !

Cu deosebit respect gi considera[ie, consilier local
Cristian $ipoteanu


