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Raport
De activitate pentru anul zOL1.

ln calitate pe care o am de Consilier Local , ?ffi participat la
un numar de 12 sedinte lunar€ ,p€ comisii si ordinare la care
am fost convocat si la toate sedintele extraordinare din cursul
anului Z:OLL, prezenta fiind prompta. Sustin ca la toate

sedintele convocate am clarificat multe probleme legate de
activitatile si responsabilitatile Consiliului Local, urmarind mai
ales cum se cheltuie banul public, intervenind acolo unde a

fost cazul . Am intervenit permanent cand s-a discutat
probleme despre cetateni dln Comuna , privind situatia
acestora de orice natura si militand pentru rezolvarea acestor
probleme . Am intervenit si am luat cuvantul in sedintele
Consiliului Local spre buna desfasurare a activitatii mele privind
comunicarea cu cetatenii

.

Am participat cu utilaje proprietate personala la deszapezirea
cailor de acces din satele Garoafa , Faurei si Precistanul . Am
convocat si am participat cu cetatenii din comnuna deseori in
cursul anului la festivitati importante a Romaniei , cum ar ti 24
lanuarie Tiua Unirii , L Decembrie Ziua Nationala a Romaniei .
Consider ca prin tot ce am facut este o acctivitate , participand
aproape la toate problemele aparute in comuna , stingerea
incendiilor de miristi , islazuri si case , aductiune cu curent

electric spre cimitirul din satul Garoafa , directionarea apei din
raul Putna spre anumite cai pentru folosirea in ajutorul
legumiculturii de catre cetateni. Amenajarea si construirea parc
sat Garoafa , construire piata agroalimentara satele Garoafa si
Bizighesti , amenajare Camin Cultural , drumuri publice
comunale. Am indrumat si informat cetatenii pe tot parcursul
anului despre situatia consiliului Local si hotararile luate de noi

,

am avut o colaborare intensive , as putea spune cu colegii din
Consiliul Local si cu cetatenii care au comercializat produse

agricole (legume) in piata din satul Bizighesti , aliindui pentru o
buna desfasurare a activitatii lor . Am convocat si participat la

sedintele pe sate , informand cetatenii acolo unde a fost cazul
de problemele aparute si le-am sustinut problemele acestora in
Consiliul Local. Consider ca acestea sunt doar cateva actiuni
intreprinse de catre mine in calitate de Consilie local.
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Consider ca trebuie facut mai mult pentru binele cetatenilor
care au avut incredere in mine si m-a trimis in Consiliul Local

pentru ai reprezenta si sa sustin interesele lor , dar fara ajutorul
cetatenilor din comuna Garoafa care trebuie sa ne aduca la
cunostiinta unele probleme sau nemultumiri ale acestora ,
consider ca nu pot face mai mult ,cu toate ca se poate.
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