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CONSILIER LOCAL DIN PARTEA PARTIDULUI SOCIITL DEMOCRAT

In calitate de consillier local ales in ,.pt.*U, ie 2020,pe lirita Partidului

social Democrat, in cadrul consiliului Local Movileni,prez\ntc' informare cu cele

mai impo rtanteactivitati si intrunirila carc am participat in cursul anului 202I'

Activitatea desfasu rata in anul2021a avut Iabazapreved,erile oUG 571201'9

privind codul administrative si regulamentul de onganizate si fuirctionare al

Consiliului Looalal Comunei Movileni, prin studierea, insusirea si ilrdeplinirea

obligatiilor si atributiilor reiesite din legislatia in vigoare'

Am participatlatoate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului

Local, cu exprimarea punctului de vedere asupra problemelor irrscrise pe ordinea

de zisi a votului exprimat pentru proiectele de hotarari;

Am participat.lasedintele de comisii, in cadrul careia sunt presedintele

comisiei nr 1. - comisia tsuget Finante, sedinte de comisii in cadrul carora am

analizat proiectele de hotarare s\ avizarea acestora ( pentru avizarca acestor

proiecte de hotararre am studiat documentatia pusa la dispozitie si am solicitat,

acolo unde fost cazul , prezenta specialistilor din cadrul aparatului de specialitate a

primarului, pentru aneprezenta informatii, detalii si explicatii)'

Intrucat activitatea de consilier nu presupune doar participarea la sedintele

Consiliului Local, am participatladiverse intalnirii cu cetatenii comunei, in special

tineri, care si au manifestat dorinta de reamenajare a parcului existent in comuna si

a locului de jocoaca pentru copii si relaxare al adultilor, aceste r;erintle fiirrd puse in

discutii in sedntele Consiliului Local.
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Am fost prezenta si m am implicat in oranizarea, impreuna. cu bibliotecarul

comunalo la diverse manifestari cu caracter civic, culfural, religios si educativ care

s au desfasutat pe raza localitatii

Am sprijinit toate activitatile institutiilor de invatamat, infiucat in perioada

ianuarie 202I- octombrie 202I, am fost membru delegat din partea Consiliului

Local, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Alexei Mateevici

Movileni.

Am fost aleasa de catre Consilul Local al Comunei Movileni, sa facparte

din Comisia de Evaluare a probei de interviu, in cadrul concursului de oculpare a

postului de director pentnr unitatile de invatamant de pe raza UA.T Movilerni.

Prin intreaga activittate si prin votul dat am sustinut proiectlele importante

pentru Comuna Movileni si pentru locuitorii aOesteia si totodata am adus la

cunostinta cetatenilor interesati hotararile adoptate in aceasta perioada. Ori de cate

ori am considerat ca punctual meu de vedere este necesar si oportun, am lurat

cuvantul si mi am sustinut opiniile.

Asadar, consider ca prin toata activitatei mea am sustinut toate proiectele

importante pentru comuna si comunitatea noastra.

Consilier Local
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