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Nume ;i prenume consilier local: VASTI.ACHI ION ..;, .., f: Q .

Apartenen(a politici: PNL

Comisia de specialitate in care este membru:Corzis ia pentru
progrome de dezvoltare economico-sociold, buget-linan1e,
administrarea domeniului public al comunei, agric ultura,
gospoddrire comanald, protecgia mediului, servicii ;i comerl

iNsugn DECATRE:

CONSILIERUL LOCAL

VASILACHI ION

SPRE A FI PREZENTAT iN $EDINTA CONSILIULUI LOCAL

DIN DATA D829.09,2022

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2021-2022



Una din cele mai onorante activite! ale vielii publice este reprezentarea

comunit6lii Si cetAlenilor tei. Funclia publicd de consilier Iocal i1i oferd gansa de

a gesi solutii pentru rezolvarea problemelor concetdlenilor tdi.

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

liberul acces la informa,tiile de interes public qi ale art.l0 alin.3 din H.G. nr.

12312002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.

54412001, prezint urm6torul raport de activitate pentru perioada 2021 -2022.

Activitatea mea s-abazal in special pe respectarea atribu{iilor care 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 al,-rt loc un numar de 6

sedinte ordinare si 6 sedinte extraordinare. Am participat de drept, consilier
fiind, la toate qedintele programate ale Consiliului Local al comunei Parincea,
avend, cu aceasta ocazie, o pozilie activd la majoritatea dezbaterilor privind
adoptarea hotdrArilor puse in discu{ie. in plenul sedinletor de Consiliu Local mi-
am exprimat, unde a fost cazul, opiniile pe marginea proiectelor de hoGriri, am
intervenil inainte de a se supune la vot, dace a fost cazul, asupra hotirArilor [a
care am observat cd existi o probleml neclari din ptmct de vedere tehnic sau

economic, am formulat 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

lucr6rile comisiei conform programului, verificarea tuturor proiectelor de
hoterare premergatoare qedinfelor de Consiliu Local, formularea de propuneri qi

amendamente la Proiectele de hotarare, exprimarea opiniilor pe marginea
documentaliilor propuse spre avizare, exprimarea votului in comisie, potrivit
convingerilor proprii in domeniile supuse dezbaterii consilierilor locali,
urmirirea aplicarii Hotdrdrilor aprobate in plenul Consiliului Local;

3. iNTALNIRI CU CETATENII.
in repetate renduri am avut int6lniri cu cetllenii comunei, am adus la

cuno$tinta cetatenilor actele adoptate de Consiliul Local al comunei Parincea,
am luat act de problemele semnalate de cetre cete,teni gi i-am indrumat citre
institufiile competente, in afari de Consiliul Local al comunei Parincea, care pot
sd ofere solulii la aceste problemel



4. AUDIENTE. Conform programului de audiente;

5. SESIUNI DE INSTR[IIRE. Nu am avut nicio sesiune de instruire:

6. ACTIVITATEA iN GRUPUL DE CONSILIERI AI
PARTIDULUI.

Analiza Proiectelor de hot6rAre supuse spre dezbatere Consiliului Local,
urmirirea aplicirii Hotdr6rilor aprobate de cdtre Consiliul Local.

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

8. INITIATIVE. Nu am avut nicio iniliativd.

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

I0.MISIUNI OFICIALE IN STRAINANATE. Nu este cazul

I I.ALTE ASPECTE RELEVANTE. participarea la manifestarile
prilejuite de s6rbdtorile oficiale sau la alte activitii organizate qi desfalurate sub
conducerea Consiliului Local sau la iniliativa primarului.

Aprecicz ci in perioada la care se face referire in prezentul raport, am
acfionat cu bun6 credinF, corectitudine, probitate profesionata Si fidelitate farA
de comunitatea locald care m-a ales in Consiliul Local al comunei PARINCEA.

Ca reprezentant al cetelenilor am incercat se ap[r drepturile qi interesele
acestora, in special aducdnd la cunostinla Primariei comunei pARINCEA
problemele qi cazurile speciale din comunitate sau care mi-au fost repartizate.

Voi incerca pe viitor, impreund cu ceila[1i colegi consilieri locali, si
realizdm, la un nivel cdt mai inalt, dorinlete gi interesele locuitorilor comunei
PARINCEA.

Consider c6 incd de la inceputul mandatului meu de ales local mi-am
deslEqurat activitatea in mod proactiv qi cu bun6 credinli, preocupat de
problemele comunitilii qi cet[(enilor comunei parincea qi de solulionarea
acestora, sustinend marile proiecte de dezvoltare a oraqului realizate cu fonduri
europene qi imbunetefirea activitefii executivului local in sensul creqterii



eficienfei qi profesionalismului serviciilor in interesul cefi(eanului, asigurarea

transparen,tei qi a unei mai bune comunicdri publice.

Mi-am desfXgurat activitatea in slujba celor care m-au ales, cu buni

credinl6 qi consider cA am contribuit la dezvoltarea comunei Parincea

CONSILIER LOCAL,
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