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RAPORT DE ACTIVITATE
CONSILIER LOCAL

PRIMARIA COMUNEI CUDALBI

Conform art.51 ,aliniatul 4 din legea administratiei publice locale
nr. 21512001 , cu modificarile si completarile ulterioare,fiecare
ales local are obligatia de a prezenta la inceputul fiecarui
an,raportul referitor la activitatea depusa in anul precedent
,raport ce trebuie sa devina public prin grija domnului secretar.
Acest lucu constituie transparenta in activitatea publica si
releva
comunicarea consilierului cu cetatenii.
Activitatea mea in calitatea de membru in consiliul local al
Primariei Cudalbi, cuprinde activitatea in cadrul sedintelor de
consiliu si activitatea in afara consiliului local.comisia de
specialitate in care imi desfasor activitatea este comisia
comisia pentru invatamint, cultura,culte,drepturile
omului,minoritati si societatea civila.
in anul 2016 am urm rit prezentarea obiectiv a proiectelor
pentru interesul comunit ii;
-Am participat la edin ele comisiei pentru a cunoa te
problemele ce urmau s fie ddicate pentru fiecare proiect de
hot rdre .

-Am colaborat cu compartimentere din cadrul prim riei i cu
institu iile nominalizate in proiectele de hot r6ri in vederea
cunoa terii i clarific rii problemelor cuprinse in proiectele de
hot rdri propuse: buget,strategii,organizare, coli;



-M-am implicat activ in edin ele consiliului local in special pe
probleme legate de inv mdnu,management, conform
proceselor verbale existente;
-Exemple de propuneri pentru ordinea de zi a unor edin e
ordinare:
- prelucrarea legii administra iei publice locale ,atribu iile
primarul ui,vicepri marului, consil ierilor local i ;

-alegerea reprezentan ilor consiliului local in consiliul de
administra ie al colilor,
-sus inerea bugetului inv mdntului in urma centraliz rii
priorit ilor i a necesarului pentru fiecare coal in parte;
- propunere pentru formarea unei comisii pentru inmanarea
unor ajutoare ocazionale ,criterii i regulament de acordare;
Am avut intalniri cu cetatenii comunei,rezolvand in timp util
problemele semnalate si am participat la toate actiunile la care
se impunea prezenta mea in calitate de consilier local.
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