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RAPORT DE ACTIVITATE

AL CONSILIERULUI LOCAL TRIFAN NEGULAI

Una dintre cele mai onorante activita{i ale vielii publice rdmane reprezentarea

comunitdtii din care faci parte gi a concetdlenilor tai, iar funclia publicd oferd gansa de a
gdsisolu[ii gide a rezolva unele probleme ridicate de conlocuitorii tdi,

Astfel, redactarea 9i publicarea unui raport de activitate reprezintd o datorie

morald iar conform Legii Administraliei Publice Locale nr.215 din 2001, articolul 21,

aliniatul 4, editarea gi apari{ia acestuia se instituie ca o obligalie legald. Conform

aceleiagi legi, Consiliul Local se organiz eazitin comisii de specialitate pe principalele

domenii de activitate, funclionarea gi atributiile acestora fiind definite prin Regulamentul

privind organizarea gifunclionarea consiliului Local al comunei Garoafa

Fdrd sd am nici o absenld la gedin{ele din Consiliul Local, am incercat impreund cu

colegii consilierisi propunem proiecte de hotardri care sd aduca un plus in viala oamenilor

din comunitatea noastrS. Votul meu a fost intotdeauna acolo unde s-au aflat interesele

cetdtenilor din comunS,la fel ca gi propunerile mele de hotir6ri, dar gi ideile ridicate la

dezbaterile in plen gi din cadrul comisiilor de specialitate.in cadrul comisiei

invatdmdnt,,culturS,sdndtate,culte,tineret gi sport am participat activ la toate gedinlele

comisiei gi prin interven{iile pe care le-am avut am contribuit la solulionarea mai multor

probleme care au fost identificate .

', .intre atribuliile mele ca pregedinte de gedinld se remarcd, pe 16ngd cea de

conducere a gedintelor de Consiliu Local, cele privind supunerea la vot a proiectelor de

hotdrdri gi semnarea hotdrArilor adoptate precum gi asigurarea menlinerii ordinii gi a



J-

respecterii regulamentului de func[ionare .

,";:.:, ,:in cadrul sedinlelor Consiliului local,am incercat sd respect 9i sd reprezint interesele

cetSlenllor din comun6,impreund cu ceilalti colegi din cadrul consiliului local . De asemenea

am participat la intilnirile in teren cu cetdteni,pentru a identifica problemele pe care le au 9i

pentru a incerca sd le soluliondm;am fost deschigi la noi propuneri pentru viitoarele hotdrdri

de Consiliul local care ar putea aduce un progres pentru comuna noastrd .

:, Am participat la toate acliunile comune initiate de consiliul local cu ocazia diverselor

evenimente care au avut loc la nivel de comuna sau judet .

in calitate de consilier local imi propun sd continui activitatea intr-un ritm sustinut, sa am o

contribulie mai mare la elaborarea unor proiecte de hotdr6rri care sd contribuie la

dezvoltarea gi imbundtdtirea cetdtenilor din comuna.
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