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

privind Codul administrativ, modificat si completat, fiecare consilier 
local, are oblogaţia, să prezinte un raport anual de activitate, care este 

făcut public prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii 
administrative-teritoriale. 

        Am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale 

Consiliului local, precum si la cele organizate pe comisia de 
specialitate din care fac parte. 

         În exercitarea mandatului de consilier local aşa cum am 

specificat mai sus, am desfăşurat următoarele activităţi: 

 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, analizând 

pentru avizare toate proiectele de hotărâre prezentate, studiind 
toate informaţiile compartimentelor din aparatul propriu al 

primarului comunei Bozioru. 
 În cadrul şedinţelor comisiei am făcut numeroase propuneri de 

îmbunătăţire a exploatării oportunităţilor de dezvoltare a 
comunei, dar mai ales a satului, al cărui reprezentant sunt şi a 
valorificării efectelor acestora. 

 Am urmărit realizarea proiectelor de investiţii, pe care Consiliul 

local le-a finanţat, având întotdeauna în vedere, cheltuirea cu 
eficienţă a banului public. 

 În aceată perioadă am fost ales preşedinte de sedinţa si am 
condus şedinţele Consiliului local. 



 M-am adresat Consiliului local, cu toate doleanţele cetăţenilor, 
căutând împreună soluţii de rezolvare. 

 
   Am hotărât să aprob toate proiectele care sunt importante pentru 

viaţa şi activitatea comunităţii, existând o transparenţă totală a acestor 
dezbateri. 

  În calitatea mea de consilier local, precizez faptul că toate acţiunile 
întreprinse, au fost iniţiate cu bună credinţă, vizând interesul public, 
respectiv analiza proiectelor de hotărâre prin prisma beneficiilor urmărite 
a fi aduse comunităţii în ansamblul ei, aducând în discuţie ori de câte ori 
am sesizat  aspecte ce mi s-au părut a fi populiste, ori în dezacord cu 

principiile unei bune guvernări locale. 

În activitatea desfăşurată până în prezent, am avut ca principiu 
fundamental, prevederea legală unde este stipulat ,,În exercitarea 

mandatului,  consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale.” 
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