
Consiliul local Pduqegti
Comisia pentru administralie publicdlocald,,juridic6, pentru apdrarea ordinii qi

liniqtii publice, a drepturilor cetSlenilor, pentru organizarea Ei funclionarea
aparatului de specialitate al primarului, a instituliilor qi serviciilor publice de
interes local, pentru societSli comerciale in care comuna este aclionar sau
asociat, asocialii de dezvoltare locald qi servicii in care comuna este asociat,
pentru cooperare institulionald pe plan intem qi extern

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021
AL CONSILIER(ILUI LOCAL

Pe parcursul anului 2021 am participat la qedinlele consiliului local al
comunei Pduqeqti precum Ei la dezbaterile comisiei pentru administralia publicd
loca16, juridicS, pentru apdrarea ordinii qi liniqtii publice, a drepturilor
cetdjenilor, 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 institulionald pe
plan^intern qi extern al cdrei preqedinte sunt, aldturi de ceilal1i colegi.

In colaborare cu ceilaili colegi am urmdrit modul de derulare Ei indeplinire
a proiectelor de hotdrdre 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 PiuEeEti, contul de incheiere a

exerciliului bugetar,rectificarea bugetului.
Am stabilit mdsurile necesare pentru construirea, intrelinerea qi

modernizarea drumurilor, podurilor precum Ei a intregii infrastructuri aparlindnd
cdilor de comunicalii de interes local.

Am asigurat prin competenlele mele condiliile materiale qi financiare
necesare pentru buna funclionare a instituliilor qi serviciilor publice de

administralie publicdlocald, ordine qi liniqte publicd.
M-am implicat activ, aldturi de colegi, in asigurarea unei baze materiale

pentru comund precum Ei in realizarea unui aspect pldcut al drumurilor
comunale, ludnd parte la activitdlile gospoddreEti intreprinse pentru bunul mers
al comunei Ei mullumirea tuturor cetdfenilor.

Am organizat periodic intdlniri cu cetdfenii din sectorul de care rdspund, cu
privire la mdsurile privind combaterea pandemiei de SARS-COY-2, pe care i-
am mobilizat sd curele qanlurile Ei sd colecteze selectiv de;eurile .

La int6lnirile avute cu cetdlenii au fost ridicate diferite probleme pe care le-
am prezentat in cadrul Eedinlelor de consiliu, unde au fost dezbdtute, iar in
marea lor majoritate au fost aprobate qi deci rezolvate.
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