
CONSILIUL LOCAL CORNESTI

RAPORT DE ACTIVITAT E

in temeiul aft.225 alin.(2) din Ordonala de urgenlS nr. 57/2019 privind Codul
admnishativ, cu modificerile gi completarile ulteioare carc prevede :" Fiecare consilier local,
respectiv consilierjudetean, precum si viceprimarii, respectiv vicepresedintii consiliului judetgan
sunt obligati sa p.ezinte un raport anual de activitate, care este facut public prin giija secretarului
general al unitatii./subdiviziunii administrativ-teritoriale."depun urmetorul raport de activitate
pentru perioada 29.03.2021- 31.12.2021 :

Iunclia de consilier local constituie una din cele mai onorante funcfii de demnitate
public5 avend in vedere ci reprezint comunitatea din care fac parte gi care mA obligi la anuniti
conduita civicd.

Sunt consilier local de la data de 29 martie 2021 sunt la primul mandat din partea
Partidului Nalional Liberal Si fac parte din Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliul local al
comunei Comeqti- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finan{e
administrarea domeniului public Ai privat al comunei , agriculture, gospoddrie
comunala,protectia mediului , servicii gi come4.

Am participat la un nr. de 14 sedinte ale Consiliului Local Comeqti iar in perioada
menlionatd am participat la un nr. de 23 gedinte de lucru ale comisiei de specialitate, am avizat
proiectele de hottuerii dezbetute in sedintele comisiei de specialitate, qi am aprobat proiectele de
hotdrarii dezbitute, iar unde am considerat necesar am intervenit prin a-mi exprima punctul de
vedere participand activ la dezbaterile din cadrul qedintelor, intotdeauna pdmand interesul
cetatenilor comunei

O obligalie a consilierului local este de a organiza intalniri cu cetatenii, sa acotde
audiente !i sa infomaze consiliul local privind problemele ddicate la intalnirea cu cetatenii
astfel am organizat intehi cu cetbfenii nu numai in satul pe care il reprezint ci $i in alte sate ale
comunei, si am semnalat solicittuile acestora, propunerile gi sugetiile primite.

In cadrul mandatului am fost contactat telefonic, precum li p n alte mijloace de
socializare de citre cetdlenii pentm sfaturi sau indrumari pentru divese probleme cu care s-au
confruntat aceltia.

Am avut o bune colaborare cu: primarul , viceprimarul, secretarul , aparatul de
specialitate , precum Si colegii din Consiliul local indiferent de apartenela la partid in scopul
interesului general al comunitdlii.

M-am implicat qi md voi implica in continuare in actiunile $i initiativele pozitive care
duc la imbundta,tirea condiliilor socio-economice ale comunei fi in special cele ale satului
Bujoieanca Ei voi face tot ce-mi ste in putinfA pentru binele locuitorilor comunei Cometti.

coVfiqru,rog:er.
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