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AIes consilier local in cadrul Consiliului Local Cislau in urma alegerilor
locale din anul 2016 pe listele Alianta Liberalilor si Democratilor
In perioada 10.06.2016-31.12.2016 am participat la sedintele de Consiliu
Local ordinare si extraordinare . Mentionez faptul ca in perioada decembrie
2016-februarie 2017 am fost ales presedinte de sedinta.

Cadrul legal de desfasurare a atributiilor de consilier legal :
- Legea nr.21512001 - Legea administratiei publice locale ;
- Legea nr.393/2004 - privind Statutul Alesilor locali ;

-

Legea

nr.l6Ll2003 privind unele masuri pentru asigurarea

transparentei in exercitarea demnitatii publice ,a functiilor publice si in
mediul de afaceri ,prevenirea si sanctionarea coruptiei ;
Principalele luari de pozitii din cadrul sedintelor de plen au avut ca tema I
gestionarea riguroasa si eficienta a resurselor financiare ,sustinerea activitatii
sportive si de masa , modul de accesare a fondurilor europene prin
implementarea si realizarea proiectelor de dezvoltare locala .
Am participat la sedintele Comisiei Pentru lnvatamant,Cultura, Protectie
Sociala,Activitati Sportive si de Turism.
In cadrul comisiei mentionate mai sus am propus modificari de forma si
de fond la proiectele de hotarare puse in discutie ,astfel incat ,acestea sa vina in
sprijinul cetateanului atat ca efort financiar si totodata sa le asigure un anumit
grad de confort in satul in care locuiesc.
O constanta preocupare a fost cea de informare si consultare a cetatenilor
,cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea locala a comunei Cislau.
Toate hotararile promovate in consiliul local au fost aduse Ia cunostinta
locuitorilor la intalnirile care le-am avut cu acestia Ia progaramul de audienta
dar si la intalnirile pe care le-am avut pe sate.
In acest sens pe langa audientele in cadrul localului primariei Cislau
sala de sedinte ,am initiat o serie de intalniri si dezbateri publice cu cetatenii din
satele Cislau, Scarisoara si Gura -Bascii, si inaintarea tuturor deciziilor cu
impact semnificativ pentru cetatenii comunei Cislau
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