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Consiliul local Piuqegti
Comisia pentru administralie publicd locald, juridicd, pentru apdrarea ordinii qi

liniqtii publice, a drepturilor cetSlenilor, pentru organizarea qi funclionarea
aparatului de specialitate al primarului, a instituliilor qi serviciilor publice de
interes local, pentru societdli comerciale in care comuna este aclionar sau
asociat, asocialii de dezvoltare 1oca16 qi servicii in care comuna este asociat,
pentru cooperare institufionald pe plan intern qi extern

RAPORT DE ACTIVITATE

in perioada ianuarie - decembrie 2021, am activat ca secretar al Comisiei
pentru administralia publicd 1oca16, juridicS, pentru apdrarea ordinii qi liniqtii
publice, a drepturilor cetSlenilor, pentru organizarea qi funclionarea aparatului
de specialitate al primarului, a instituliilor qi serviciilor publice de interes local,
pentru societdli comerciale in care comuna este aclionar sau asociat, asocialii de

dezvoltare locald qi servicii in care comuna este asociat, pentru cooperare
institu{ionald pe plan intern qi extern.

Am participatla Eedinlele consiliului local al comunei PduEeqti precum qi

la dezbaterile comisiei, alSturi de ceilalli colegi.
in colaborare cu ceilal1i colegi am urmdrit modul de derulare qi indeplinire

a proiectelor de hotdrAre supuse aprobdrii consiliului local, am avizat qi aprobat
programe de dezvoltare economico-sociald de organizare qi amenajare a

teritoriului, am aprobat bugetul local al comunei Pduqeqti, contul de incheiere a

exerciliului bugetar, rectifi carea bugetului.
In plenul de qedinld al comisiei au fost dezbdtute qi alte teme de interes

local, aduse in atenfia comisiei de cdtre cetdlenii localitdlii, ct ocazia adun6rilor
cetSleneEti iar marea lor majoritate au fost rezolvate in interesul cetSlenilor
comunei.

Am organizat periodic intAlniri cu cetSlenii din sectorul de care rdspund, cu
privire la mdsurile privind combaterea pandemiei de SARS-COV-2.

M-am implicat activ, aldturi de colegi, in realizarea unui aspect pldcut al
drumurilor comunale, luAnd parte la activitdlile gospoddreEti intreprinse pentru
bunul mers al comunei si multumirea tuturor cetdtenilor.

Consilier local,
NEDELCU CONSTA TIN-CLAUDIU


