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Una din cele mai onorante activitati ale vietii publice este
reprezentarea comunitatii si cetatenilor tai. Functia publica de consilier
local iti ofera sansa de a gasi solutii pentru rezolvarea problemelor

concetatenilor tai.

SEDINTE ALE CONSILIULUI LOCAL. ln perioada raportata,
respectiv 2020 - 2021 a avut loc un numar de 11 sedinte
ordinare si 6 sedinte extraordinare. Am participat, consilier
fiind , la sedintele programate ale Consiliului Local al
comunei Parincea, avand, cu aceasta ocazie, o pozitie activa
la majoritatea dezbaterilor privind adoptarea hotararilor puse
in discutie. ln plenul sedintelor de Consiliu Local mi-am
exprimat, unde a fost cazul, opiniile pe marginea proiectelor
de hotarari, am intervenit inainte de a se supune la vot, daca
a fost cazul, asupra hotararilor la care am observat ca exista
o problema neclara din punct de vedere tehnic sau economic.
SEDINTE ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE. Activitatea
in Comisia de specialitate a constat: in participarea la
lucrarile comisiei conform programului, verificarea tuturor
proiectelor de hotarare premergatoare sedintelor de Consiliu
Local, formularea de propuneri si amendamente la Proiectele
de hotarare, exprimarea opiniilor pe marginea documentatiilor
propuse spre avizare, exprimarea votului in comisie, potrivit
convingerilor proprii in domeniile supuse dezbaterii
consilierilor locali, urmarirea aplicarii Hotararilor aprobate in
plenul Consiliului Local;
INTALNIRI CU CETATENII. ln repetate randuri am avut
intalniri cu cetatenii comunei, am adus la cunostinta
cetatenilor actele adoptate de Consiliul Local al comunei
Parincea, am luat act de problemele semnalate de catre
cetateni si i-am indrumat catre institutiile competente, in afara
de Consiliul Local al comunei Parincea, care pot sa ofere
solutii la aceste probleme;
AUDIENTE. Conform programului de audiente;
SESIUNI DE INSTRUIRE. Nu am avut nicio sesiune de
instruire;
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6, ACTIVITATEA IN GRUPUL DE CONSILIERI AI
PARTIDULUI. Analiza Proiectelor de hotarare supuse spre
dezbatere Consiliului Local, urmarirea aplicarii Hotararilor
aprobate de catre Consiliul Local.

7. REPREZENTAREA IN CONSILII DE ADMINISTRATIE,
COMISII DE LICITATIE, COMISII SPECIALE ALE
CONSILIULUI LOCAL. Mentionez ca sunt presedinte al
Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement din cadrul
Consiliului Local al comunei Parincea

8. lNlTlATlVE. Nu am avut nicio initiativa.
9, AMENDAMENTE LA PROIECTELE DE HOTARARE , NU

am avut nicio propunere de amendament.
10. MlSlUNl OFICIALE lN STRAINANATE. Nu este cazul
11 . ALTE ASPECTE RELEVANTE. Participarea la

activitati organizate si desfasurate sub conducerea Consiliului
Local sau la initiativa Primarului.

Apreciez ca in perioada la care se face refertre in prezentul raport,
am actionat cu buna credinta, corectitudine, probitate profesionala si
fidelitate fata de comunitatea locala care m-a ales in Consiliul Local al
comunei PARINCEA.

Ca reprezentant al cetatenilor am incercat sa apar drepturile si
interesele acestora, in special aducand la cunostinta Primariei comunei
PARINCEA problemele si cazurile speciale din comunitate sau care mi-
au fost repartizate.

Voi incerca pe viitor, impreuna cu ceilalti colegi consilieri locali, sa
rcalizam, la un nivel cat mai inalt, dorintele si interesele locuitorilor
comunei PARINCEA.
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