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Una din cele mai onorante activitAti ale vielii publice este

reprezentarea comunitdlii Ei cetelenilor t6i. Funclia public6 de consilier local iti
oferi gansa de a gdsi solulii pentru rezolvarea problemelor concetatenilor tei.

in conformitate cu prevederile an.5 alin.3 din Legea nr.54412001 privind

liberul acces la informaliile de interes public ;i ale art. l0 alin.3 din H.G. nr.

12312002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.

54112001, prezint urmdtorul raport de activitate pentru perioada 2021 -2022.

Activitatea mea s-a bazat in special pe respectarea atribuliilor carc imi

revin in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

Administrativ.

I. SEDINTE ALE CONSILIULUI LOCAL.
in perioada ianuarie 2022 - septembrie 2022 a avut loc un numar de 6

sedinte ordinare si 6 sedinte extraordinare. Am participat de drept, consilier
fiind, la toate qedinfele programate ale Consiliului Local al comunei Parincea,
avand, cu aceasta ocazie, o pozilie activi la majoritatea dezbaterilor privind
adoptarea hotirfilor puse in disculie. in plenul sedinfelor de Consiliu Local m!
am exprimat, unde a fost cazul, opiniile pe marginea proiectelor de hot5rAri, am
intervenit inainte de a se supune la vot, dace a fost cazul, asupra hotir6rilor la
care am observat cd existi o problem6 neclard din punct de vedere tehnic sau

economic, am tbrmulat propuneri de amendamente, unde a fost cazul, mi-am
exprimat votul ;

2. $EDINTE ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE.
Activitatea in Comisia de specialitate a constat: in participarea la toate

lucrdrile comisiei conform programului, verificarea tuturor proiectelor de

hotdr6re premergatoare gedinlelor de Consiliu Local, formularea de propuneri 9i

amendamente la Proiectele de hotarare, exprimarea opiniilor pe marginea
documentaliilor propuse spre avizare, exprimarea votului in comisie, potrivit
convingcrilor proprii in domcniilc supuse dezbaterii consilierilor locali,
urmdrirea aplicarii Hotirdrilor aprobate in plenul Consiliului Local;

3. iNTALNIRI cu cETArENrt.
in repetate rAnduri am avut intal;iri cu cetilenii comunei, am adus la

cunoltinla cetAtenilor actele adoptate de Consiliul Local al comunei Parincea,
am luat act de problemele semlalate de citre cetdteni fi i-am indrumat cetre
institutiile competente, in afar6 de Consiliul Local al comunei Parincea, care pot
sd ofere solu;ii Ia aceste probleme;



4. AUDIENTE. Conform programului de audiente;

5. SESIUNI DE INSTRUIRE. Nu am avut nicio sesiune de instruirel

6. ACTIVITATEA iN GRUPUL DE CONSILIERI AI
PARTIDULUI.

Analiza Proiectelor de hotdrare supuse spre dezbatere Consiliului Local,
urmArirea aplicdrii Hotararilor aprobate de c6tre Consiliul Local.

7. Rf,PREZENTAREA iN CONSILII DE ADMINISTRATIE,
COMISII DE LICITATIE, COMISII SPECIALE ALE CONSILIULUI
LOCAL. - Nu este cazul.

8. INITIATM. Nu am avut nicio iniliativ6.

9. AMENDAMENTE LA PROIECTELE DE HOTARARE . Nu
am avut nicio propunere de amendament.

I0.MISIUNI OFICIALE IN STRAINANATE. Nu este cazul

I I.ALTE ASPECTE RELEVANTE. Participarea la manifestdrile
prilejuite de s6rbdtorile oficiale sau la alte activitili organizate qi desfaqurate sub
conducerea Consiliului Local sau la iniliativa Primarului.

Apreciez cd in perioada la care se face referire in prezentul raport, am
aclionat cu bun6 credinri, corectitudine, probitate profesional6 gi fidelitate farA
de comunitatea locali care m-a ales in Consiliul Local al comunei PARINCEA.

Ca reprezentant al cet6lenilor am incercat se apir drepturile gi interesele
acestora, in special aducdnd la cunostinla Primariei comunei PARINCEA
problemele gi cazurile speciale din comunitate sau care mi-au fost repartizate.

Voi incerca pe viitor, impreuni cu ceilalli colegi consilieri locali, si
realizdm,la un nivel cit mai inalt, dorinlele qi interesele locuitorilor comunci
PARINCEA-

Consider ci inci de la inceputul mandatului meu de ales local mi-am
desE;urat activitatea in mod proactiv gi cu bund credinli, preocupat de
problemele comuniteli gi ce6lenilor comunei Parincea si de solutionarea
acestora, suslinand marile proiecte de dezvoltare a oragului realizate cu fonduri
europene;i imbunAtelirea activitelii executirului local in sensul creqterii



eficienlei ;i profesionalismului serviciilor in interesul ceteFanului, asigurarea

transparenlei qi a unei mai bune comuniciri publice.

Mi-am deslifurat activitatea in slujba celor care m-au ales, cu bund

credinp qi consider c6 am contribuit la dezvoltarea comunei Parincea.
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