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RAPORT
privind activitatea de consilier local desfrgurati in perioada
01.01.2018 _ 31.12.2018

in

confc,rmitate cu prevederile art.Sl, alin.4) din Legea nr. 21512001
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si comfletarile ulterioare,
precum si art.101, privind obligaJiile consili.erilor locali, stabilite de Regulamentul
de
otganizare qi lirnctionare a Consiliului Local al Comunei Dobirceni, prin care
se
stipuleaza ca: ,,Consilierii locali sunt obligati sa prezinte consiliului, un raport de
activitate anual, care va fi facut public prin grija secretarului comunei',, astfel prezint

acest raport de activitate pentru anul 2018.

In aceasta calitate de consilier local a[ comunei Dobarceni, in anul 201g, am
participat la toate sedintele ordinare, extraordinare si de indata ale consiliului local
prin grija primarului, ocazie cu care in alara dezbaterilor pe proiecte de hotarare
propuse spre ztprobare, unde mi-am exprimat punctul de vedere si am venit cu
propuneri pentru completarea si imbunatatirea lor, am venit si cu propuneri care sa
duca la o mai b'una administrare a comunitatii si de rezolvare a cererilor cetatenilor.
Am sustinut si promovat toate proiectele, ce au vizat educatia, protectia sociala,
activitatile culturale, sportive, sanatate si cele ce tin de dezvoltareacomunei.

in

sedintele de consiliu am informat administratia locala despre
problemele constatate in teren, a sesizarilor cetatenilor referitoare |a lipsa becuriloi a
iluminatului stradal, poduri infundate, santuri neintretinute, drumuri satesti inzepezite,

Totodata,

etc.

Ca reprezerfiant

al satului Cismanesti,, am mentinut

legatura permanenta cu
locuitorii satului, ocazie cu care am transmis proiectele avizate in sedintele Consiliului
Local, cu impact asupra cetatenilor, totodata prelund mesajele ior cu care am
participat la disr;utii in plen, venind si cu propuneri pentru solutionarea lor.
Deasemene:r, dupa sedintele de consiliu local am informat cetatenii, cu prilejul
intalnirilor ocazionale, despre problemele discutate in sedinta.

In calitate de ales local, am participat si la sedintele de speciaHfate ale
comisiei de
administralie publicd locald, juridicd gi de disciplind, amenaj{rea
teritoriului gi
urbanism, protecJia mediului gi turism.
Pe toata perioada mentionata mai sus, mi-am desfasurat acti{itatea
de consilier
Consilier local,
Matiescu Marcel

