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in calitate

d'e reprezentant

al consiliului local al comunei Ibdnegti, in conformitate
cu prevederile legii 27512001 privind administrafia publicd qi lege
a39312004
privind statutul aleqilor locali, intocmesc acest raport pentru a aduce
la cunoqtinfd
activitatea pe care am desfdqurat-o ca membru in consiliul local pentru
anul2017.

M-am implicat qi am participat activ la toate qedinple consiliului local, lu6nd
cuv6ntul in problemele la care am avut prepuneri sau idei pe care le_am
considerat
utile pentru comunitateanoastrd, lard alua cuvdntul atunci cdnd nu e necesar sau
a
transforma asta intr-o cutumd a qedinlei.
De asemenea, am incercat sd ajut cetSlenii comunei in problemele pe care le-au
intdlnit, at6t cu sfaturi cAt gi prin colab orarea cu angajalii din .o.pul primlriei
pentru o celeritate a rezolvdrii nevoilor qi cerinlelor acestora.

Avdnd in vedere cd locul meu de muncd implicd contactul zilnic cu cetdfenii
comunei, am incercat qi incerc in continuare sd pdstrez o conexiune intre aceasta qi
funclia de consilier, transpundnd in felul acesta problemele cetd{enilor in cadrul
qedinfelor consiliului local gi desigur, gdsind solu{ii viabile qi de efect. Consider cI
func{ia de consilier local este o funcfie de reprezentare a vocii locuitorilor
comunei, unde primeazdnecesitdlile lor gi nu cele proprii.

Am susfinut qi promovat toate proiectele ce au vizat educafia, proteclia social6,
activitd{ile culturale, sportive, de sdndtate gi cele ce lin de dezvoltareacomunei.
Pe l6ngd participareala qedinlele ordinare din cadrul consiliului local, am frcut
parte din comisia de verificare a lucrdrilor efectuate pe pdqunile comunei Ibdnegti,
concesionate de Asociafia crescStorilor de animale Ovidius Brddefelu.

De asemenea, fac parte qi particip in mod activ la toate gedinlele comisiei juridice
qi de disciplinS, proteclia mediului qi turism fiind qi secretar in cadrul acestei
comisii.
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consider cE mi-am desfrqurat intreaga
activitate de consilier local in folosul
comunitdfii locale din care fac parte gi
a cetdfenilor care m-au ales in
aceastd
funcfie ,si voi continua-munca inceputd
in slujba cetdfenilor acestei commune p6nd
la terminarea mandatului.
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