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RAPORT DE ACTIVITATE

Consilier local : FOTA MCOLAE CRISTIAN

in calitate de consilier local vd informez cd, in perioada 01 .01.2021
31.12.2021 lunar am participatla toate qedinlele de Consiliul Local, atdt la cele
ordinare c6t Ei la cele extraordinare , in care s-au dezbdtutproiectele de hotir6ri.

La unele proiecte am luat cuvdntul propundnd amendamente care s-au
supus la vot , aprobdndu-se in plenul consiliului. De asemenea fiind membru in
comisia de specialitate pentru amenajarea teritoriului qi urbanism, proteclia
mediului pentru inv6!6mdnt sdndtate qi familie, pentru cultur6, culte patrimoniu
cultural , pentru copii qi tineret , pentru activitdli sportive , turism qi agrement qi
pentru proteclie socialS din cadrul Consiliului Local am participat lunar la toate
qedinlele din cadrul comisiei unde s-au dezbdtut proiectele de hotdr6ri, inscrise
pe ordinea de zi ddnd aviz favorabil. M-am implicat qi am sprijinit financiar
echipa 1oca15 de fotbal din comuna Pduqeqti. impreund cu domnul primar am
organizat qi am participat la diferite activit5li care s-au desfrqurat in localitatea
Pduqeqti. De asemenea am suslinut proiectele de modernizare qi dezvoltare a

$colilor din Pduqeqti qi am participat la majoritatea activit6liilor qcolare gi

extraqcolare. Lunar am linut audienle cu cetdlenii din satul pe care il reprezint.
Am propus sd fie refrcute drumurile s[teqti qi cele agricole, sd fie inlocuite
15mpi1e led care nu mai funclionau , sd se defriseze crengile crescute pe
marginea drumului. impreund cu cei de la ajutorul social am participat la
curSlarea qanfurilor in satul Buzdugan. fn satul meu am mobilizat cetdlenii s5

curele qanfurile, sd desfunde podefele, sd taie lemnele de pe marginea drumului
care afecteazd, iluminatul public. M-am deplasat impreuni cu buldo
excavatoristul, unde s-au refrcut qi amenajat drumurile agricole gi de tarla c6t qi
qanfurile in diferite puncte ale satului Buzdugan.

Majoritatea problemelor prezentate de cStre cet6lenii le-am supus dezbaterii
in qedinlele din consiliul local, fiind rezolvate in cursul anului 2020 de cdtre
executivul comunei Pdusesti.
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