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Consilier local Mandea lonel

Subsemnatul Mandea lonel, consilier local al Comunei Movileni, Judetul Galati, investit

in functie in urma alegerilor locale din septembrie 2020 din partea formatiunii Uniunea

Salvati Romania in temeiul prevederii Art. 114 din OUG. 57/2079, va prezint raportul de

activitate pentru anul 202t.

Am fost validat prin l-{otararea Judecatoreasca, am depus juramantul si din acel

moment am hotarat sa fiu inr slujba cetatenilor, sa le ascult problemelu pentru a-i putea

ajuta.

Activitatea desfasurata pe parcursul anului 2021. a avut la baza prervederile din OUG.

57/2079 privind Codul Adnninistrativ si Regulamentul de Organizare si functionare a

Consiliului Local odata cu depunerea juramantului si asumat prin semnatura si de constituire

a Consiliului Local Movileni.

Fac parte din Comisia de Buget -Finante, unde detin functia de secrr:tar, participand la

toate sedintele de lucru ale comisiei pentru programul de dezvoltare economica-sociala,

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala,

protectia mediului etc.

o Am participat la toate sedintele ordinare si extriaordinare ale Consiliului Local prin

exprimarea votului personal, al punctului de vedere ori de cate ori a fost necesar

asupra problemelor supuse dezbaterii in sedinta.

o Am fost alaturi de cetateni, le-am ascultat problemele pe care aproi le-am prezentat

in sedintele de consiliu.

o Am sprijinit toate activitatile institutiilor de invatamant, solicitand montarea

panourilor de averizare a conducatorilor auto in apropierea scolilor pentru

prevenirea incidentelor, a cultelor si initiativele celorlalti consilieri pentru dezvoltarea

localitatii"

o In urma numeroaselor sesizari aparute din partea cetatenilor nemultumti del modul

in care au fost efectuate masuratorile terenurile agricole, am facut parte din Comisia

de verificare a problemelor aparute dupa finalizarea inregistrarilor sistemallice si a

Cartilor Funciare, comisie care a lucrat pe o perioada de 6 luni de zile, in urma careia

a fost intocmit un raport si trimis organelor competente.

Consider ca prin atitudinea mea responsabila pentru functia de consilier local, mi-am

dus contributia la buna desfasurare a intregii activitati a administratirei publice l,ocale in

prijinul si folosul cetateanului.

Consilier l.ocal, Mandea lonel




