RAPORT DE ACTIVITATE

AL CONSILIERULUI LOCAL VOICU CLAUDIU
PENTRU PERIOADA IUNIE 2016. DECEMBRIE 2016
privind
privind
administralia public[ locald, in care se precizeaza ca: ,,fiecure consilier local,
precum
si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport unual de activitate,
-care
va Ji facut public prin grija secretarului", prezint acliunile importante la
care am participat in cursul acestui an, pentru punerea in practici a hotdrArilor
adoptate de Consiliul local, proceddnd la intocmirea raportului de activitate pe
perioada iunie 2016 - decembrie 2016.
Activitatea mea in calitate de CONSILIER LOCAL al Comunei Cislau

in conformitate cu art.50, alin. 2 si 3 din Legea nr.39312004,
Statutul aleqilor locali qi art.51, alin.4 din Legea nr.21512004,

se grupeazdin doud categorii:

I. Activitate in cadrul gedinlelor de Consiliu Local;
II. Activitate in afara qedin{elor Consiliului Local;
T.

ACTIVITATEA IN CADRUL SEDINTELOR DE CONSILIU LOCAL

Sunt membru al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate,
culura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.
tn exercitarea mandatului de consilier local in anul 2016 am desfEqurat
urmdtoarele activitSli

:

a) Am participat la toate dezbaterile din cadrul comisiei precum si in plenul
consiliulut, analizdnd pentru avizare toate proiectele de hot[rAti prezentate;
b) Am studiat toate informSrile compartimentelor din aparatul Consiliului local,
iar acolo unde am avut neclaritati am solicitat mai multe detalii;

c) Am frcut propuneri de imbundt6lire a con{inutului proiectelor de hotSr6ri,
uneori chiar cu amendamente;

La capitolul DIVERSE, am prezentat executivului si colegilor consilieri,
problemele care mi-au fost sesizate de catre cetateni la intalnirile pe care le-am
avut cu acestia in teritoriu. Toate aceste probleme se regasesc consemnate in
procesele-verbale ale sedintelor de consiliu.

II. ACTIVITATEA

TN

AFARA SEDINTELOR DE COI\SILIU LOCAL

Ma intalnesc zilnic'cu cetatenii satelor si observ care sunt problemele lor,
iar pe cele urgenteie aduc in discutie Consiliului Local.
Am cSutat sd fiu un fidel suslindtor al opiniilor qi solicitdrilor adresate
consiliului local de cetdfeni, dar gi un bun mesager al deciziilor adoptate in
plenul consiliului, cu privire la ceea ce intereseazd in mod nemijlocit cetdlenii,
precum qi un bun formator de opinie.
Toatd activitatea mea s-a desfEgurat in spiritul legii qi in serviciul
colectivitblii locale, de aceea consider cd mi-am realizat atribuliile ce-mi revin in
calitatea de consilier local.

ll.o/.1o4*.

Clonsilier local al cor-nunei Cislau.
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