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RAPORT
privind activitatea desfl;urat[ in calitate

de consilier local in anul 2Ql9

Ca urmare a participdrii la alegerile locale din iunie 2016 pe listele PNL,

delin c,alitatea de consiliei local in cadrul Consiliului Local al oragului Boldeqti-

Scheni, aceast6 funclie fiind validatd in qedinla de constituire din 2L iunie 2016 a

Consiliului Local.
Prezint acest raport de activitate potrivit dispoziliilor art.225, alin. (2) din

OUG 57l21lg privind Codul Administrativ: ,,Fiecare consilier local, respectiv

consilier judelean, precum qi viceprimarii, respectiv vicepreqedinlii consiliului

judelean sunt 
-oblig4i 

ra prezinte un raport anual de activitate,. care este ficut
public prin grija slcretarului general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale."

pe parcursul anului zLlgmi-am exercitat urmdtoarele atribulii:

1. Activitlfi in comisii. Mi-am desfEqurat activitatea ca qi secretar .al
comisiei nr. 2 - agricultur6, amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia mediului

qi turism. Aceastd funclie a implicat colaborarea cu preqedintele comisiei, Croitoru

babriel qi ceilalli membrii p.trt* completarea proceselor verbale ale comisiei, a

avizelor date de comisie, precum gi intocmirea pontajelor.

Comisia nr. 2, in aceastd perioadS, a fost compusd din urm6torii consilieri

locali: Croitoru Gabriel - preqedinte; Dobricd Cristian - secretar; Bi!6 Paul, Breand

Petre Drago;, Filostache Corina - membrii.
i1 Jud*t comisiei nr, 2 qedinlele s-au desf6qurat f6rd evenimente nepl[cute,

hot6rArile luAndu-se de reguld-cu majoritate de voturi qi numai dupd exprimarea

punctului de vedere al tuturor membrilor. Pentru documentare s-a colaborat cu

primarul qi viceprimarul oraqului, precum qi cu persoanele abilitate din cadrul

aparatului'de specialitate al piimarului. orice aviz favorabil a fost acordat linand

cont de legislalia in vigoar. qi int"r.sele comunitdlii locale, frtd a avea o atitudine

discriminatoare.



2, Activitlfi in plen. Am participat la qedinlele Consiliului Locai
(extraordinare, ordinare, extraordinur. d. indatd), frrd aavea absenle nemotivate. tn
cadrul qedinlelor ordinare am avut intervenlii in vederea clarific[rii unor probleme,
a unor amendamente care vizau cu preponderenld solufiile unor situalii ce lineau in
mod deosebit de comisia nr. 2.

3. Activitd{i sociale. Am participat la evenimentele socio-culturale
organizate la nivelul oraqului Boldeqti-Scdeni, cum ar fi: ,,Festivalul Toamnei",
edilia a XI-a (12- 13 octombrie 201,9), ZiuaNalional6 a Romdniei fiind s6rb6toritd
pe 30 noiembrie 2019.

Ca reprezentant al Consiliului Local in consiliile de administralie ale
qcolilor am participat Ia gedinlele convocate de $coala Gimnaziald nr. 2 ;i Liceul
Tehnologic Teodor Diamant in perioada ianuarie-noiembrie 2019.

In consecin!6, ipostaza de consilier local imi oferd oportunitatea de a deveni
o persoand util6 societ[]ii. Satisfaclia de a lucra in favoarea semenilor se imbini cu
provocarea de a colabora cu persoane din domenii profesionale diferite, de orientdri
politice diferite.

In final imi exprim satisfaclia de a face parte dintr-o echip6 puternicd qi unitd
care manifesti permanent o atitudine activd., se ofer6 atenlie la problemele urbei qi

ale locuitorilor.
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