RA P 0 R T ANVAL DE ACTIVITATE

2017

CONSILIER LOCAL: BORDIANV ADRIAN

Conform prevederilor art.51 alin.( 4) din Legea nr.2511200 1- Legea

administratiei pub lice locale,

republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, "fiecare consilier, precum si viceprimarul sunt
obligati sa prezinte un raport anual de activitate".
In cursu I anului 2017 in calitate de consilier local si presedinte al Comisiei pentru probleme de
dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat al comunei,
agricultura protectia mediului, servicii si comert am indeplinit urmatoarele :
-am participat cu regularitare la sedintele Consiliului local;
In cadrul sedintelor m-am inscris la cuvant, cand prin pozitia mea s-a impus modificarea sau completarea
unor proiecte de hotarari.
Sedintele au fost desfasurate conform prevederilor legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Sedintele din plenul consiliului dar si cele din cadrul comisiei de specialitate s-au desfasurat intr-o
atmosfera de lucru prielnica, folosindu-se un limbaj adecvat, potrivit cu importanta functiei de demnitate
publica a alesilor locali.

- am avut intalniri si dezbateri cu cetatenii cu care ocazie am prezentat hotararilor
Consiliului local cu interes general, sau anumite prevederi din acte normative, care au fost prezentate in
cadrul sedintelor consiliului local;
-am participat la sedintele comisiei de specialitate

cu care ocazie s-au luat in dezbatere proiectele de

hotarari initiate de domnul primar si care urmau sa fie supuse dezbaterii si votarii in sedintele
Consiliului local.

Consilier local,

BOfdiatian

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI JUDETUL NEAMT

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017
al consilierului local Manole Gheorghe

In anul 2017 am desfasurat activitatea ca membru in cadrul COMISIEI PENTRU PROBLEME DE
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,BUGET FINANTE, ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIV AT AL COMUNEI, AGRICULTURA PROTECTIA
MEDIULUI, SERVICII SI COMERT .
Am participat la toate sedintele ordinare, extraordinare si de indata organizate la initiativa
domnului primar, Tanaselea Ion, unde au fost adoptate un numar total de 76 de hotarari ale
consiliului local.
In cadrul sedintelor m-am inscris la cuvant, atunci cand s-a impus modificarea sau completarea
unor proiecte de hotarari.
Sedintele au fost desfasurate conform prevederilor legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
locali, cu rnodificarile si completarile ulterioare.
Sedintele din plenul consiliului dar si cele din cadrul comisiei de specialitate s-au desfasurat intr-o
atmosfera de lucru prielnica, folosindu-se un limbaj adecvat, potrivit cu importanta functiei de
demnitate publica a alesilor locali.
M-am intalnit foarte des cu cetatenii comunei, prilej cu care am discutat despre prioritatile si
asteptarile acestora de la autoritatile locale.
Am cautat sa fiu un fidel sustinator al opiniilor si solicitarilor adresate consiliului local de catre
cetateni, dar si un bun mesager al deciziilor adoptate in plenul consiliului, cu privire la ceea ce
intereseaza in mod nemijlocit cetatenii, precum si un bun formator de opinie.
M-am preocupat de modul de sustinerea diverselor proiecte de hotarari, initiate de primarul
comunei, pe care in urma analizarii in cadrul sedintelor comisiei de specialitate Ie-am avizat in
mod favorabil. M-am adresat consiliului local cu toate doleantele cetatenilor, cautand impreuna
solutii de rezolvare. Am sustinut ~i apreciat activitatea colegilor consilieri locali, a primarului si
viceprimarului comunei.
Din pacate am constatat ca cetatenii nu au inteles foarte bine ce inseamna procesul democratic de
luare a deciziilor, participarea acestora se lasa asteptata.
Pe viitor ma gandesc cum sa gasesc cele mai bune solutii sa stimulez si sa implic comunitatea
pentru colaborare ~i implicare mai sustinuta pentru rezolvarea In comun a problemelor si treburilor
publice ce cad In cornpetenta consiliului local.

CONSILIUL LOCAL URECHENI
RAPORT DE ACTIVIT ATE 2017
Consilier local: Tanaselea Mihai-Marcel
Personal consider ca, functia de ales local iti ofera sansa de a gasi solutii pentru rezolvarea
problemelor cu care se confrunta cetatenii comunitatii locale din care faci parte, cu atat mai mult
cu cat comuna are nevoie de

0

schimbare in ritm cu integrarea noastra europeana cu dezvoltarea

si modemizarea societatii romanesti.
In calitate de consilier local am participat la sedintele consiliului local Urecheni organizate la
initiativa domnului primar, Tanaselea Ion, unde au fost adoptate un nurnar total de 76 de hotarari.
In cadrul sedintelor m-am inscris la cuvant, cand prin pozitia mea s-a impus modificarea sau
completarea unor proiecte de hotarari.
Sedintele au fost desfasurate conform prevederilor legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
locali, cu modificarile si cornpletarile ulterioare.
Sedintele din plenul consiliului dar ~i cele din cadrul comisiei de specialitate s-au desfasurat intro atmosfera de lucru prielnica, folosindu-se un limbaj adecvat, potrivit cu importanta functiei de
demnitate publica a alesilor locali.
M-am intalnit foarte des cu cetatenii comunei, prilej cu care am discutat despre prioritatile ~i
asteptarile acestora de la autoritatile locale. In cadrul intilnirilor cu cetatenii am preluat toate
problemele sesizate de acestia si constatate de mine, le-am adus la cunostinta Consiliului local si
autoritatii executive a Primariei, solicitind stabilirea de termene si responsabilitati de rezolvare.
Am cautat sa fiu un fidel sustinator al opiniilor si solicitarilor adresate consiliului local de catre
cetateni, dar si un bun mesager al deciziilor adoptate In plenul consiliului, eu privire la eeea ce
intereseaza In mod nemijlocit cetatenii, precum si un bun formator de opinie.
Si pentru viitor mi-am propus sa militez pentru transparenta in gestionarea banului public, pentru
o informare corecta si prompta a cetatenilor cu privire la modul in care se actioneaza la nivelul
autoritatilor publice locale ale comunei Urecheni, pe baza competentelor legale date fiecarui ales
local.
Cu stima,
Consilier loeal:0
Tanaseleaf1:hai-~
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2017

CONSILIER LOCAL: TANASELEA lOAN

Experienta acumulata prin intermediul mandatului de Consilier pe parcursul anului 2017 a
orientat preocuparile personale asupra valorificarii acesteia , indeosebi printr-o reactie responsabila
~i profesionala avand drept tinta cetateanul.
Cronologic, activitatile care dernonstreaza statutul de Consilier local implicat, activ si
responsabil sunt:
-Participarea la sedinte de lucru ale COMISIEI PENTRU PROBLEME
DEZVOLTARE

ECONOMICO-SOCIALA,BUGET

DOMENIULUI

PUBLIC SI PRIV AT AL COMUNEI,

MEDIULUI,

SERVICII

Discutiile

FINANTE,

DE

ADMINISTRAREA

AGRICULTURA

PROTECTIA

SI COMERT

demarate in Comisie, propunerile, hotararile aprobate pe parcursul anului,

precum si contributia personals pot fi identificate ~i probate prin intermediul Registrului de proceseverbale ale sedintelor Comisiei.
- Participarea

la sedintele consiliului local, organizate pe baza unei problematici

propusa in vederea aprobarii unor hotarari ce au vizat intreg palierul dezvoltarii

clare,

socio-umane,

profesionale, culturale, economice si sportive a comunei.
- Am fost presedinte

de sedinta,

de fiecare data am parcurs tematica de la ordinea de zi

am semnat procesele verbale ale sedintei ,am studiat proiectele de hotarari propuse ,iar in cadrul
comisiei

am dezbatut activ problematica

explicatii,detalii
Viceprimar

de la personalul

supusa avizarii comisiei ,solicitand

de specialitate

in multe cazuri

din cadrul Primariei Urecheni si de la Primar si

(in mod special la buget; lucrari importante de realizat din banii publici ai comunei

Urecheni ).

Cu stima,
Consilier local
Tanasel /.

CONSILIUL LOCAL URECHENI
JUDETUL NEAMT

RAPORT DE ACTIVITATE 2017
CONSILIER LOCAL LIVADA FANICA
Ca reprezentant al cetatenilor din comuna Urecheni validat dupa alegerile locale din
2016 in conformitate cu art. 52 din Legea administratiei publice locale nr. 21512001 si cu statutul
alesilor locali activitatea mea s-a desfasurata pe trei coordonate:
a) activitati desfasurate in cadrul sedintelor consiliului local Urecheni
b) activitati desfasurate in cadrul sedintelor pe comisii,unde sunt presedinte in cadrul
COMISIEI PENTRU INVATAMINT,SANATATE,CULTURA,PROTECTIE
SOCIALA,ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT.
c) activitati desfasurate ca si consilier local in mijlocul cetatenilor.
Am participat sedintele consiliului local Urecheni la multe sedintele am luat cuvantul si
mai toate propunerile mele au fost discutate si aprobate de plenul consiliului local Urecheni.
Sedintele din plenul consiliului dar si cele din cadrul comisiei de speeialitate s-au
desfasurat intr-o atmosfera de lucru prielnica, folosindu-se un limbaj adecvat, potrivit eu
irnportanta functiei de demnitate publica a alesilor locali.
M-am intalnit foarte des cu cetatenii comunei, prilej cu care am discutat despre prioritatile ~i
asteptarile acestora de la autoritatile locale.
Am cautat sa fiu un fidel sustinator al opiniilor si solicitarilor adresate consiliului local de catre
cetateni, dar si un bun mesager al deciziilor adoptate in plenul consiliului, cu privire la ceea ce
intereseaza In mod nemijlocit cetatenii, precum si un bun formator de opinie.

Cu rescpect,
CONSILIER LOCAL

LNADA~~

