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MPORT DE

ACTIVITATE
pe anul 2018
al consilierului local ROMAN ALEMNDRU
Subsemnatul ROMAN ALEXANDRU , domiciliat in comuna DoBA, n
r.101 , consilier in cadrul Consiliulul localal comunei Doba , in conformitate cu
prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale si aLegii nr. 393/2004
in calitatea de consilier local in cursul anul 2018 am desfasurat urmatoarele

,

,

activitat

Am participat la toate sedinte

ordinare si extraordinare ale consiliului
care s-au 'inut ln cursul anului 20'18 , in total la un numar
sedinte .
De asemeneaam participat la sedintele Comisjei pentru activitati de
agricultura, economicojinanciara , administrarea domeniului public si privat alcarui
membru sunt
care a avizal un numar de
de proiecte de hotarari.
La aceste sedinte mi-am spus punctul de vedere in legatura cu proiectele
de hotarari depeordineadezi initiate de catre dl. primar al comunei Doba.

local

de

14

28

,

Cu ocazia dezbaterilor din cadrul Consiliului local privind bugetul de
venituri si cheltuieli
am prezentat opinia mea referitor la repartiyarea sumelor in
cadrul bugetului local , am propus realizarea unor lucrari de investitii.
Am propus luarea mdsurilor necesare pentru imbunetatirea ilumlnatului

,

public in intreaga comund , montarea unor becuri economice, inlocuirea celor care nu
funclioneaz5. , Sd se rezolve probelma cu mentenanla sistemului de iluminat stradal
gi se se facd contract cu o firmd specializatd
M

-am implicat gi am adus

la cuno$tinata executivului necesitatea adopterii

unei hotdrd de consiliu privind stabilirea de mesuri $i regului pentru buna gospoddrire a
pentru eliberarea domeniului publicde utilajele parcate pe
localitdtilor comunei

,

marginea drumului,. salubrizarea localitatilor.
ln activitatea mea, de consjlier local m-a preocupat
$i am sustinut

rezolvarea cererilorcetdtenilor.

De asemenea am stat de vorba cu

cetatenii din comuna Doba, despre viata

sociala a lor despre neajunsurile lor si despre ceea ce ar lrebui facut ca s.o duca mai bine
sjtotodata despre ce ar trebui sa se faca in comuna Doba, ce lucrari de investitii arfii
necesare astfel ca satele din comuna sa arate cat mai bine ca cetatenii comunei sa fie
multumiti.
Toate acestea lucruri le-am adus la cunostinta Consiliului local in cadrul
sedintelor de consiliu pentru a le rezolva .
Am avut o buna colaborare cu Primaria comunei Doba
am participat
alaturi de cetateni la lucrarile edilltar gospodaresti , la organizarea unor evenimente
social culturale ce au avut loc in comuna Doba si satul Doba.

,

lvi

la termen siin conformilate cu
avere personala
prevederile legale, declaratiile de interes
Mi-am desfasurat intreaga activitate de consilier local in folosul
ln calitatea de ales

comunitatii din care fac parte.
30.01.2019

Data

local , am depus

si

Semnatura

,
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