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Pe parcursul anului 2017 mi-am desfbgurat activitatea de Consilier local al

Comunei lb[neqti in baza atribuliilor stabilite prin legea nr. 21512001 a

Administra{iei Publice Locale cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum qi

a celorlalte acte normative in vigoare. De asemenea, men{ionez cd sunt membru in

Comisia pentru activitali social-culturale, culte.

in continuare voi sintetiza activitatea pe care am desfrgurat-o in anul

precedent, in calitate de membru al Consiliului local al comunei Ibaneqti:

o am participat la toate gedinlele ordinare qi extraordinare ale Consiliului

Local Ibdnegti qi ale Comisiei pentru activitali social-culturale, culte a cdrui

mernbru sunt, avAnd o colaborare fructuoasd pentru bunul mers al activitalilor qi in

sllecial dezvoltarea economico-social6 a comunei;

. am participat activ, cu ludri de cuvdnt in cadrul gedinlelor de lucru;

o am sus{inut qi promovat toate proiectele ce {in de dezvoltarea comunei

Ibdnegti, precum gi proiectele care au vizat invd{am6ntul, protecfia sociala, cultura,

urmdrind in acest sens drepturile gi necesitalile locuitorilor comunei Ei ale

instituliilor statului;

o deoarece activitatea de consilier local nu se rezumd doar la qedinlele

ordinare sau.extraordinare planificate lunar, am participat de fiecare data cdnd am

avut ocaz,ia la diferse ac{iuni qi dezbateri cu ceta{enii comunei, men[inind

permanent legatura, in special cu locuitorii satelor pe care le reprezint: Blidireasa,

Bradelelu, Zimli pentru a identifica problemele cu care acegtia se confruntd;
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oam fEcut cunoscute in cadrul gedin[elor Consiliului local, problemele pe

care cetatenii le-au ridicat (starea drumurilor gi a str6zilor, racordarea la releaua de

ap6, defectarea iluminatului public), incercAnd in acelaqi timp sd gdsesc solu{ii
viabile pentru solu(ionarea lor;

o am adus la cunoqtin{a cetd{enilor toate hotdrArile gi proiectele aprobate in
cadrul qedinlelor Consiliului local, ca rdspuns la problemele lor;

Voi incerca in continuare s6 contribui la dezvoltarea comunei lbaneEti, sd

identific problemele pe care cetafenii le au qi sa ajut la remedierea lor.

Ibdneqti,

29.03.201 8 Consilier local,
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