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ln temeiul arl.51, alin.4 din Legea nr.215 din
anul 2001 cu privire la
administratia

publica,locala, prin prisma acestui raport
de activitate, aduc la cunostinta
publicului larg, activitatea de consilier
desfasurrt, in Consiliul Local al Comunei
Cislau, in anul 2015
Raportui pe care il prezint, este o parte
a activitatii pe care am avut-o in calitate
de reprezentant al comunitatii . Comisia
de specialitate in care imi desfasor activitatea
.

,

este ,,administratie publica locala,juridica
aparinea sroinii si linlstii publice a
dreptu rilor cetatenilotr." in calitate d"e
membrr'n r*iiprin H. c, L. cislau
Din momentul in care am fost validat
consilier local mi-am impui un statut nou
in administratia locala, acela de ales
iocal, consilierul local are rolul nu doar de
a
sustine solutii p*Tity., rezolvarea problemelor
lor, ci ,i o* a identifica problemele
globale ale comunitatii sau
de a fulniza cetatenilor o serie de informatii
locale utile, ln
baza acestei conceptii , compatibire cu preveoeriL
regii nr, z1srzo01 privind
administratia publica locala si cu Statutul
alesilor iocali mi-arn desfasurat activitatea
participand in anul2015 Ia toate
sedintele din cadrulcomisiei de specialitate
din care
fac parte' precum si la cele ordinare g,
extraordinare 3 , intrunite de consiliul Local
ai
comunei cislau' Mentionez ca am luat parte
si am votat toate proiectele de hotarare
57 expuse spre dezbatere' Am incercat
sa identific nevoile comunitatii prioritatile
"

acestora, problemele cu care se confrunta
cetatenii, indiferent de natura lor, probleme
pe care le-am adus la cunostinta
executivului si am urmarit rezolvarea lor
acolo unde
era cazul.

Pentru fiecare sedinta de comisie sau de plen a Consiliului Local Cislau am
luat la cunostinta ordinea de zi, am studiat amanuntit proiectele de hotar6re propuse,
procesele verbale de sedinta, iar in cadrul comisiei am dezbatut problemele supuse
avizarii Comisiei, solicitand in anumite situatii, explicatii si detalii de la factorii
responsabili din cadrul Primariei Comunei Cislau sau initiatorilor de proiecte de

in aceasta perioada am luat cuvintul in plen sau inaintea ordinii de zi, vizdnd
probleme de un real interes pentru comunitatea noastra.
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Consilierul local trebuie sa reuseasca sa se informeze asupra problematicilor
comunitatii pe care o reprezinta. ln urma discutiilor avute cu cetatenii comunei a
rezultat ca pqoblema majora cu care se confrunta este lipsa locurilor de munca,factor
determinat al.nivelului de trai.
Am sustinut si votat proiectelor de hotarari supuse spre aprobare de catre
primarul comunei, privind alocarea sumelor pentru modernizarea si reabilitarea in
satul Scarisoara comuna Cislau a locasurilor de cultura si educatie . Un alt domeniu
de interes a fost sustinerea tuturor demersurilor facute de cartre primarul comunei
privind asigunarea asistentei sociale din partea primariei,famiilor cu mijloace financiare
reduse,atrigerea timerutului comunitatii si implicarea acestora in dersfasurarea
activitatilor culturale educative si sportive,

CONTACTELE CU CETATENII

ln conformitate cu hotararea consiliului local activitatea privind
audientele si intalnirile cu alegatorii s-au desdfasurat in cadrul biroului situat in
cladirea primariei Cislau destinat in acerst sens cat si pe timpul deplasarilor efectuate
pe teren in satele comunei Cislau.ln cadrul intalnirilor avute cu alegatorii , grupuri de
cetaeni din comuna am adus la cunostinta proiectele de hotararii, ordinea de zi a

sedintelor de consiliu,acultand opiniile,propunerile si sugestiile acestora,in legatura cu
temele ce urmau sa fie discutate in cadrul sedintelor consiliului local.Deasemenea am
explicat si argumentat hotararile adoptate de Consiliul Local,facand publice
informatiile despre care eram intrebat,avand deschidere fata de cetateni.
Toate problemele ridicate de cetateni au fost prezentate consiluilui local cat si
primarului comunei Cislau,urmarind modul de rezolvare .
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