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Acest raport este intocmit conform Regulamentului de Organizare qi Funclionare a
Consiliului Local Cudalbi, al Legii 201512001 a administraliei publice locale Ei al Legii
39312004 privind Statulul aleqilor locali.

in calitate de consilier local am particip at la toate qedinlele ordinare Ei extraordinare
ale Consiliului Local, unde am adus amendamente Hotdr6rilor de Consiliu Local propuse de
executiv, am cerut ldmuriri suplimentare qi am votat ,,pentru" proiectele necesare comunit6lii.

Sunt preqedintele Comisiei de specialitate pentru invafdm6nt, Familie, Activitdli
culturale, Culte qi Protecfia copilului, Am organizat qi condus toate gedinlele de comisie
desfigurate in sa16 sau pe teren. in cadrul qedinlelor s-a discutat situalia investigiilor realizate
de Consiliul Local, in primul rlnd aterenurilor de sporl de la Liceul Tehnologic Nr. 1 Cudalbi
qi $coala Gimnaziald',,Emil Panaitescu", urmate de vizite in teren pentru constatarea stadiului
lucrdrilor. Am avut disculii cu directorii instituliilor de inv6!5mAnt privind nevoia repara{iilor
cerente gi a altor investilii pe care le-am adus la cunoqtinld colegilor, in plen.

Am avut discufii cu preofii din cele patru parohii ale comunei privind problemele lor qi
posibilitatea ajutdrii acestora de citre Consiliul Local precum Ei implicarea preolilor in
activitali culturale Ei educative organizate de Consiliul Local.

Am avut disculii gi cu Starela MAndstirii ,,Gologanu" cate este antrenatdinexecutarea
picturii in bisericd de la care am primit asigurdri privind colaborarea pe toate planurile cu
Consiliul Local gi Primirie. Fiind gi un obiectiv, sai zicemturistic, personalitalile qi delegajiile
ce vin in Cudalbi sunt dornice sd vrziteze mAndstirea , unde primesc toatd atenlia din partea
stdre!iei.

Am participat la toate evenimentele nalionale Ei locale cum ar fi: Sdrbdtorirea
Patronului Spiritual al Comunei $tefan cel Mare gi Sfhnt; Ziua Nalionald, a Rom6niei; Ziua
Eroilor etc.

Sunt membru in Consiliul de Administralie al Liceului Tehnologic Nr, 1, unde am
pafticipat activ la toate qedinfele. Proiectele qi problemele gcolii au fost aduse la cunoqtinla
colegilor de consiliu unde am pledat pentru aprobarea Proiectelor de Consiliu Local ce vrzau
aceastd institulie,

Activitalile mele s-au desfrgurat cu respect, corectitudine Ei bund credinfd fa!6 de
colegii din Consiliul Local, Primdrie Ei institulii, in slujba cetdfenilor din Comuna Cudalbi,

Aqa sd-mi ajute Dumnezeu!

Vitinescu Maricel
Consilier Local ALDE


