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        In temeiul prevederilor art.255, alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, modificat si completat, fiecare consilier 

local, are oblogatia, sa prezinte un raport annual de activitate, care 

este facut public prin grija secretarului general al 

unitatii/subdiviziunii administrative-teritoriale. 

        Am participat la toate sedintele ordinare, extraordinare si de 

indata  ale Consiliului local, precum si la cele organizate pe comisia de 

specialitate din care fac parte. 

         In exercitarea mandatului de consilier local asa cum am 

specificat mai sus, am desfasurat urmatoarele activitati: 

 Activitatea ca membru al Comisiei nr.2 - pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii    publice, drepturile 
cetăţenilor 

 Am participat la toate dezbaterile din plenul comisiei, analizand 

pentru avizare toate proiectele de hotarare prezentate, studiind 

toate informatiile compartimentelor din aparatul propriu al 

primarului comunei Bozioru. 

 In cadrul sedintelor comisiei am facut numeroase propuneri de 

imbunatatire a expoatarii oportunitatilor de dezvoltare a comunei, 

dar mai ales a satului, al carui reprezentant sunt si a valorificarii 

efectelor acestora. 

 Am urmarat realizarea proiectelor pe care Consiliul local le-a 

finantat, avand intotdeauna in vedere, cheltuirea cu eficienta a 

banului public. 

 In aceata perioada am fost ales presedinte de sedinta si am 

condus sedintele Consiliului local. 



 M-am adresat Consiliului local, cu toate doleantele cetatenilor, 

cautand impreuna solutii de rezolvare. 

 

   Am hotarat sa aprob toate proiectele care sunt importante pentru 

viata si activitatea comunitatii, existand o transparenta totala a acestor 

dezbateri. 

  In calitatea mea de consilier local, precizez faptul ca toate actiunile 

intreprinse, au fost initiate cu buna credinta, vizand interesul public, 

respective analiza proiectelor de hotarare prin prisma beneficiilor urmarite 

a fi aduse comunitatii in ansamblul ei, aducand in discutie ori de cate ori 

am sesizat aspect ce mi s-au parut a fi populiste, ori in dezacord cu 

principiile unei bune guvernari locale. 

In activitatea desfasurata pana in prezent, am avut ca principiu 

fundamental, prevederea legala unde este stipulat ,,In exercitarea 

mandatului,  consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.” 
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