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incepfind cu luns iulie 2016 delinfuncliu de consilier local al
Comunei lbanesti din purtea Portidului Nalionul Liberul Si cea de

membru a comisiei economico-Jinanciure din cadrul Consiliului
Local lbanesti.

in spiritul transparenlei Si respectului pe care tl dutorez

cetdlenilor comunei lbunesti voi tncercu sd sintetizez tn acest ruport

activitatea meu, in calitate de membru tn consiliul local ul comunei

Ibunesti in unul 2017.

-Am fost prezentu la sedintele de lucru ule Consiliului Local
Ibonesti atat Jizic cut si activ, purticipund cu maxim interes si cu

luari de cuvant ,urmarind intotdeauno beneJiciile cetutenilor

Comunei lbanesti,

-Am participat la Sedinlele comisiei din care fac parte pentru

fr cunoaste problemele ce urmuu sd /ie ridicate pentru fiecare proiect

de hotdrfrre.
-Am colaborat cu compartimentele din cadrul Primdriei Si cu

instituliile nominalizate tn proiectele de hotdrfrri tn vederea

cunousterii Ei cluri/icdrii problemelor cuprinse in proiectele de

hofirhri propuse

-M-um implicut uctiv tn Sedinlele consiliului local

-Aldturi de ceilulli funclionari ui primdriei m-um implicat tn
rezolvarea cfrt mai e/icientd a solicitdrilor cetdlenilor comunei

- Am avut intervenlii/interpeldri aproape tn toate Sedinlele
Consiliului Local ,conform proceselor verbule postute pe site-ul
Primdriei lbunesti

JUDETUL NruRES
PRIMARTA coMUNEr raAruesn

INTRARE



/ -Am tratut cu milxima responsubilitate Jiecore hoturure luatu
in cadrul sedintelor de Consiliu Local, votund intotdeaunu in

favo area cetatenilor comunei lbunesti
-In 25.08.2017 am fost presedinte de sedinto conducund cu

maxima resposabilitate intalnirea convocata de primarul comunei
Ibanesti in sedinta extruordinura la caso traditionula a comunei
Ibanesti din satul alegoric

- Am consiliut si indrumat cetatenii din comuna pe teme

agricole si economice

Consider cd prin activitatea desfusuratd am tncercut sd Jiu un
sprtjin Si un suport de nddejde pentru locuitorii Comunei lbunesti tn
toate acliunile Si proiectele desfusurate, sd-mi aduc uportul utfit tn
rezolvarea problemelor ridicute de cetdleni qi nevoile comunei, cfrt Si

tn ce priveSte dezvoltarea localitdlii noustre .
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