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CONSILIUL LOCAL CORNESTI -6,.,"a0 lA&
RAPORT DE ACTIVITATE

In temeiul art. 225 alin. (2)din Ordonania de urgenld nr. 5712019 privind Codul

adminisbativ, cu modificarile si completirile ulterioare cale prcvedet " Fiecare consilier

local, rcspectiv consiliet judetean, precum si viceprimarii, rcspectir vicepre;edinlii

coltsiliului judelean, sunt obliga/i sd prezinte u ldpot't qnual de activitate, care este Jdcut
public prin gija secretarului general al unitalii/ subdiriziunii administartiv teritoriale. "

depun urmAtorul mpolt de activitate pentru perioada 01. 01 . 2021 - 31. 12. 20211

Funclia de consilier local constituie una din cele mai onorante funclii de deftnitate
publica avand in vederc ci rcprezinte comutritatea din carc face parte $i care md oblige la o

anumig conduit6.

Sunt consilier local al es la data de 27 . 09 . 2020, sunt la primul mandat din parte

partidului PRO ROMANIA !i fac parte din Comisia lnvatamant iar in perioada menfionata

am participat la un numer de 12 Sedinte de lucru ale comisiei de specialitate, am avizat
proiectele de hotdrari dezbetute in Sedintele comisiei de specialitate .

Am paxticipat la un nr. de l8 qedinte ate Consiliului Local Comesti $i am aprobat

proiectele de hotirdri dezbatute, iar und€ am considerat necesar am intervenit pentru a-mi
exprima punctul de vedere particjpand activ !a dezbaterile din cadrul qedintelor, intotdeauna

p mand interesul cetalenilor comunei Comer.ti.

Am inifiat Foiecte de hoterare pe linie de culte, dezvoltaxe ubanisticA in satul
Postamacu, iniliativa pentru transmiterea live a qedint€lor de consiliu local qi altele.

O obligalie a consilierului local este de a organiza intahiri cu cetdlenii, se acorde

audienle fi se in fomeze Consiliul local privind problemele ridicate la intahirile cu cetefenii,

astfel am organizat intdlniri cu ceti{enii nu numai ln satul pe care el reprezint ci 9i in alte sate

ale comunei, qi am semnalat solicitirile acestora. Propunerile $i sugestiile primate.

in cadrul mandatului am fost oontactat telefonic, precum qi prin alte mijloace de

socializare de cdtre cetalenii comunei, pentru sfaturi sau indrumtuipentru diverse problem cu

care s-au confiuntat.

Am alut o bund colaborare cu primarul, viceprimarul, aparatul de specialitate, precum gi

cu colegii din consiliul local, indiferent de apartenenla Ia partid, in scopul interesului general

al comunitdlii.

M-am implicat gi mi voi implica in continuare in acliunile qi iniliativele positive care

duc la imbunetifirea oondililor socio-economice gi voi face tot ce irni ste in putin!5 pentu
birele locuitorilor mmunei. 
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