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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Subsemnata, Crecu Daniela, in calitate de consilier local al comunei parincea,.iudetul
Bacau, investita in lirnctie in urma alegerilor locale din 27 septembr.ie 2020, din partea
formatiunii politice a paftiduluj Social Democrat, va prezint raportul de activitate pentru anul
2020-2021 .

In cadrUl Consiliului l,ocal am fost aleasa ca secretar in Comisia pentru invatamant.
sanatate, cultura, protectie sociala, activitari sportive si de agrement. Avand aceasia misiune am
intocmit toate avizele si prccesere verbare. Am studiat cu atentie, inaintea fiecarei sedinte.
materialele puse la dispozitie, documentandu-ma asupm legilor care reglementeaza subiectere
dezbatute in cadrul acestor sedinte

Mentionez ca am pafticipat Ia toate sedintele ordinare, extraordinare si pe comsiii dupa cun)
udl]eaza:

Trei sedinte ordinare sj o sediita exhaordinara in anul 2020, iar in anul 2021 am parlicipat Ia opt
sedinte ordinare si cinci extraor.dinar-e.

Asadar, activitatea in cadrul comisiei s-a co0cretizar in participarea la ioate sedintele de larcru ale
acesteia, discutarea si acordal€a votului favorabil pentru avizarea unui 0Lrrnar de l0 holatari
adoptate in 2020 si 59 de hotarari in 2021. Mi_am exprimar punctul de vederc de cate ori am
considemt ca este necesar. Toate cele semnalate fiind in spiritul legii si in spr.ijinul locuitorilor.

Am sLrstinut si am contribuit Ia rezolvarea problemelor ivite cu ocazia initierii proiectelor de
hotarari, astf'el incat hotararile adoptate sa fie cat mai folositoare comunitatii pe carc o repr€zint
salr a caror intetese si cerinte urnaresc si implicarea mea.

In perioada iulie-septembrie 2021 am fost aleasa in cadrul Consiliului l-ocal, pr.esedinte de
sedinta sia,n condus sedintele ce s-au organizat in acest interval. Am colaborat ibarte bine cu
toti colegii consilieri, cu dornnul prirrar, cu domnul viceprimar si ceilalti functionari ai primariei.
pdmind sprijin cand a lost cazul in diverse situatii.



La intalnirile avute cu cetatenii din conuna, arn adus Ia cunostinta acestora discutiile avute in
cadrul sedintelor de consiliu Locar, am aflat probremere semnarate de dansii si i_am indrunrat
catre institutiile competente, in afara de Consiliul Local al comunei parincea, care pot sa otbre
solutii Ia problernele lor_

De asemenea, ca reprezentant al cefatenilor am incercat sa apar drepturile si interesele acestora,
le-am explicat rolul consilierul!ti si al Consiliului Local in comuna, Ie_arn vorbit despre holararile
adoptate in sedinte, cat si despte obligatiile lor de a respecta prevederile acestor hotamri

Printre cele mai importante probieme pe care cetatenii le_au adus in discutie, as mentiona pe cea
a coiectarii gunoiului, care nu este adunat selectiv. Le-am sugemt ca trebuie sa inteleaga si sa
respecte regulile colectarii gunoiului indiferent de varsta sau statut social pentru a avea o comuna
ordonata si un ael cat mai curat,

Mi-as dori, ca in viitor, prin intermediul activitatilor mele in calitate de consilier. local, sa ajut in
solutionarea probremeroi oamenilor pe care-i reprezint in aceasta comunitate rocara
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