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RAPORT DE ACTIVITATE

CONSILIER LOCAL
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SICHET IULIU

ln conformitate cu prevederile art.51 ,alin,4 din Legea nr.215/2001 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,prezint urmatorul raport.:
lncursulanului 2018am participat la toate sedintele Consiliului Local sila sedintele
comisiei de specialitate din care fac parte, Comisia pentru activltati economico-financiare,
Pentru
administrarea domeniului public si privat al comunei, juridica si agrigultura

.

fiecare sedinta am luat la cunostinta ordinea de zi , am studiat proiectele de hotarare
propuse, procesele verbale de sedinta, iar in cadrul comisiei am dezbatut problemele
supuse avizarii, solicitand in anumite srtuatii explicatii si detalii de la initiatorii proiectelor de
hotarare.
La dezbaterea proiectelor de hotarare privind rectificari ale bugetului de venituri si
cheltuieli am militat penku:
-utilizarea eficienta in interesul cetatenilor si a comunei a banilor publici,
+espectarea prevederilor legale in ce priveste valorificarea patrimoniului si a
domeniului public si privat alcomunei.
-respectarea interesului cetatenilor.
Am sustinut si votat proiectele de hotarari pe care le-am considerat favorabile cetatenilor si
dezvoltarii comunei.
Deasemenea am sprijinit toate actiunile menite implementarii corespunzatoere a celor doua
proiecte din FEN: Modernizare drumuri de explatatie Agricola, lucrare receptionata si
Proiectul integrat in cadrul caruia am acordat sprijinul la racoradarea la reteaua de apa
potabila la Scoala Boghis. M-am implicat in toate problemele legate de gestinarea si
functionarea alimentariicu apa potabila, am ajutat la extinderea cu 500 m a reteleide apa
in localitatea Dacia ,
ln intalnirile cu cetatenii am preluat toate problemele sesizate de acestia si constatate de
mine, le-am adus la cunostinta Consiliului Local, pentru ca impreuna sa gasim modalitati de
rezolvare..
ln calitate de ales local regret ca nu am reusit sa rezolv mai multe probleme sesizate de
catre cetatenii comunei Doba, insa voi fi intotdeauna prezenta in mijlocul dumnealor
incercand sa-i sprijin si sa-i informez corect si prompt cu privire la modul in care se
actioneaza la nivelul autoritatilor publice locale.
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