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RAPORT DE ACTIVITATE

Ilna din cele mai anorante activitati ale vietii publice este reprezentarea
comunitatii si concetatenilor tai. Functia publica iti ofera sansa de a gasi
solutii pentru rezolvarea Cu care se confrunta comunitatea din care faci
parte. Am candidat la alegerile din iunie 2012 pe listele PC cislnu si
validat in fuctia de consilier local prin Hotararea nr.2B/2A12 adoptata in
Sedinta de constituire a consiliului Local Cislau,iar ca membru in comisia

de specialitate pentru,,pentru programe de dezvoltare economico'al
sociaia,buget finante,administrarea bugetului privat

comunei,agricultura,gospodarie comunalq.protectia mediului,servicii si
comert "prin Hotararea nr.S1/2AL2 a C,L'Cislau'Din acest moment mi-ant
impus un statut nou in administratia locala, nu acela de ales locsl, ci cel de
Saitlttatar comunitar. Facilitatorul comunitar ore rolul nu doar de a
sustine solutii pentru rezolvarea problemelor lor, ci si de a identifictr
problemele gtobale ale comunitatii sau de a furniza cetatenilor tt serie de

informatii locale utile. In baza acestei conceptii , compatibile cu
legii nr, 215/2001 privind administratia publica locqla si cu
prevederile
'statutul alesilor
lacali nti-am desfasurat activitatea in anul
Z0L3,participand Ia toate sedintele Consiliului Local Cislau( 4 sedinte
ordinare si 2 sedinte extraardinare),votand un nr.de 42 hatarari,luand
pozitii in acest sens de 1"7 ari.
Activitatea tn cadrul comisiei de specialitate:

in canfarmitate cu H.C.L. nr. 3L/20L2 fac parte din camisia de
specialitate pentru,, pentru programe de dezvoltare e:onomicoal
socialo,buget finante,administrarea bugetului privat

comunei,agricultura,gospodarie comunala.protectia mediului,servicii si
comert",comisie fn cadrul cdreia au fast qnalizate Pi Gvizate taate
proiectele de hotdrdri propuse spre aprobarea consiliului Iocul care privesc

realizarea si implementsrea tuturor proiectelar privind dezvoltarea
co mu n itatti,a n aliz

a efi cie nto p r ivi nd folo s ir e a su rs e Io r fi

nanciar

e etc.

ACtivitatea tn cadrul comisiei a constat intr-o permanentd ,sf
riguroasd analizd a tuturor proiectelar de hotdrdre supase uvizdrii'
analizd cere a vizat atAt o permonentd preocupare pentru fmbundtd$irea
serviciilor publice catre cetateni. De asemenea activitatea in cadrul
comisiei cle specialitate se rdsfrdnge asupra tuturor proiectelar de
hofirAre supuse aprobdrii plenului consiliului local, comisia tlin care fac
analiza Si avizare toate proiectele de hotdrdre care
parte
'urmausolicitAnd spre
sd fie incluse pe orclinea de zi a Sedinlelor consiliului Iocal'
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constantd preocupare a fost ceo de informare Si consultare a
cetd[enilor cu privire la deciziile maiore ce au privit camunitatea locald a
comunei Cislau.
in acest sens pe ldngd audienlele permanente acordate conform
de audiente in cadrul localului primariei,Sala de sedinte,am
programului
'iniiiat o serie
cle tntdlniri Si dezbateri publice cu cetatenii din satele
Ciitau,Buds ,Scarisoaro si Gura Bisci fnaintea tuturor deciziilor si
hotararilor cu impact semnificativ pentru cetdlenii comunei Cislau,luate
de Cansiliul Local,
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