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RAPORT DE ACTIVITATE

Raporlul de activitate in calitate membru al Consiliului local mandatul actual 2020-2024

de consilier local, dupa alegerile din septembrie 2020 , este intocmit avand in vedere prevederile

cuprinse in arr. zzs itin (zioin Codul administrativ aprobat prin oUG nr.57t'2019, cu modificarile

si completarile ulterioare.
In calitate de membru in Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico Sociala,

Buget-Finante, Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, AgriLcultura, Gospodarie

Comunala , Amenajarea Teritoriului si Urbanism si consilier local am indeplinit atributiile in

conformitat* 
"r, 

pr"o.derile art.I25 si art. 129 din Codul administrativ si alte sarcini stabilite de

Consiliul Local, precum si obligatiile prevazute de art.220-226 din Codul administlativ, am

raspgns tuturor solicitarilor din partea cetatenilor implicandu-ma in rezolvarea problemelor in

limita competentei si in conformitate cu prevederile legale, mi-am indeplinit functia de Consilier

Local cu buna credinta , cu respectarea legii si am depus toate eforturile de care am disprus pentru

dezvoltarea si evolutia comunitatii careia ii apartin;

Tinand seama de faptul ca membrii consiliului local in exercitarea rmandatului, suntem in

serviciul colectivitatii locale , in indeplinirea acestor prerogative in cursul anului 202I, am

indeplinit urmatoarele activitati :

-am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului local Movileni;

-am participat la toate sedintele in calitate de membru al Comisia pentru Programe de

Dezvoltare Economico-Sociala,Buget-Finante, Administrarea Domeniului Public si Privat al

comunei, Agricultura, Gospodarie Comunala , Amenajarea Teritoriului si Urbanism, am anahzat si

avrzat toate proiectele de hotarari ;

- am participat la dezbaterile si deliberarile cu privire la problemel,l de interes local si la

proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi;
-in plenul sedintelor ordinare si extraordinare ale Consiliului local am interventii unde,

am venit cu propuneri concrete cu privire la rezolvarea unor probleme in interesul comunitatii;
-am colaborat cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Movileni,in general dar , si in special pe probleme sociale sau delicate ale cetatenilor;

-am intdlniri cu cetSlenii si, am luat act despre nevoile acestora, venind cu propuneri

penfiu rczolvareaacestora in cadrul sedintelor Consiliului Local;
-am sprijinit proiectele de hotarare pentru toate investitiile in intr:resul colectivitatii, in

limita posibilitatilor bugetare;
-m-am imnlicat activ in toate initiativele privind activitatea culturala. la care am fost invitat

sa particip .

-am raspuns la toate initiativele
comunitdlii.

prirnarului cu privire la actiunih care privesc intresul

Intocmit,
Consilier Local
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