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in conformitate cu prevederile legii 27512001 privind administra{ia publicd gi legea
39312004 privind statutul alegilor locali, am intocmit acest raport pentru a aduce la cunogtinf[
activitatea pe care am desfbqurat-o in calitate de membru in consiliul local al Comunei lbdneqti
pentru anul 2019.

Consider cd funcfia de consilier local este o funclie de reprezentare a vocii locuitorilor
comunei, a oamenilor care m-au votat gi au avut incredere iin mine. De aceea consider c[ am
reuqit sI ii ajut cu problemele pe care mi le-au adus ?n vedere, prin aducerea acestora la
cunogtinfa membrilor din consiliul local qi luarea de mdsuri intr-un timp cdt mai scurt.

Datoritl locului de munc6, am contact zilnic cu cetS{enii comunei, astfel fiind mereu la
curent cu problemele gi nemullumirile lor. in felul acesta incerc s[ transpun toate problemele
care mi se aduc la cunogtinld in atenfia celorlalli membri din consiliul local pentru a putea gisi
solutii viabile gi de efect.

Am participat la toate qedin{ele consiliului local, fiind implicat qi lu0nd cuvdntul in
problemele la care am avut propuneri sau idei pe care le-am considerat utile pentru comunitatea
noastr6.

De asemenea, am incercat sI ajut cetdfenii comunei in problemele pe care le-au intdlnit
prin qolaborarea cu angajalii din corpul primdriei pentru o celeritate a rezolvdrii nevoilor qi
cerinfelor acestora.

Am sus{inut gi voi continua s[ suslin si sd promoveztoate proiectele ce vizeazd, educafia,
proteclia social6, activit[tile culturale, sportive, de sdndtate qi cele ce lin de dezvoltareacomunei.

Pe l6ng[ participarea la gedinfele ordinare din cadrul consiliului local, am frcut parte din
comisia de verificare a lucrdrilor efectuate pe pigunile comunei lb6neqti, concesionate de
Asociafia crescdtorilor de animale Ovidius Brddefelu.

De asemenea, fac parte qi particip la toate gedinlele comisiei juridice gi de disciplin[,
proteclia mediului gi turism fiind gi secretar in cadrul acestei comisii.

Mi-am desfrgurat intreaga activitate de consilier local in folosul comunit[1ii locale din
care fac parte gi a cetSlenilor care m-au ales in aceastd funcfie si voi continua munca inceputd in
slujba cet[fenilor acestei comune pdnd la terminarea mandatului.
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