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RAPORT 

privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul 2015 

 

 În baza art. 51 alin (4) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind administraţia publică locală, prezint raportul de 
activitate pentru anul 2015, după cum urmează: 
 În perioada ianuarie  – decembrie 2015, în calitate de consilier local ales pe 
lista electorală a PP-DD – Partidul Poporului – Dan Diaconescu la alegerile locale 
din 2012, şi devenit consilier independent din data de 8 octombrie 2014, conform 
OUG nr.55/2014,  am participat la 24 şedinţe ale Consiliului local, respectiv 12 
şedinţe ordinare, 9 şedinţe extraordinare şi 3 şedinţe de îndată. 
 În cadrul Consiliului local sunt membru al Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism.  
 Înainte de desfăşurarea fiecărei şedinţe ale Consiliului local am organizat şi 
participat la 27 şedinţe ale Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, în cadrul cărora am 
luat în dezbatere, spre avizare, proiectele de hotărâre date în competenţa avizării 
acestei comisii. În cadrul acestor şedinţe au fost avizate favorabil, în vederea 
dezbaterii în plenul Consiliului Local un număr de 56 Proiecte de hotărâre.  
 În cadrul şedinţelor Consiliului local am avut o participare activă la 
dezbaterea problemelor puse în discuţie, în special a celor privind încasarea 
sumelor la bugetul local, administrarea domeniului public şi privat, alte probleme 
de interes local. 
 Am adus la cunoştinţă conducerii executive diferitele probleme ale 
comunităţii. 
 Consider că în activitatea viitoare se impune o atitudine mai combativă 
privind administrarea şi gospodărirea localităţii, modul de încasare a impozitelor 
locale şi în general, rezolvarea problemelor ce interesează cetăţenii localităţii 
noastre. 
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