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In conformitate cu prevederile art,sl,alin.4 din Legea nt.2l5l2OOl
republicata, cu modificarile si completadle ulterioare,prezint urmatorul
raport.:
In urma alegerilor locale din anul 2016 ,am devenit consilier din partea
ALDE, in cadrul Consiliului local Doba si fac parte din Comisia pentru
agricultura, activitati economico-frnartciare, administrarea domeniului public si
privat al comunei.
Pe parcursul anului 2018 arn participat 1a 8 sedinte ale Consiliului Local
si la sedintele comisie de specialitate din care fac parte. Pentru fiecare sedinta
am luat la cunostinta ordinea de zi , arn studiat proiectele de hotarare propuse
si in sedintele de comisie am cerut lamuriri, de la initiatorii respectivelor
proiecte pentru a intelege si respecta prevederile legale inainte de a vota
pozitiv acestea.
La dezbaterea proiectelor de hota-ra-re privind adoptarea sau rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli am sustinut respectarea interesului
cetatenilor din toate localitatile comunei si utilizaJea corecta a banilor publici,
Am sprijinit toate masurile luate de conducerea primariei pentru
continuarea si finalizarea proiectelor din fonduri europene.
M-am implicat in toate activitatile cultural -sportive organizate la nivel de
comuna.
Relatia mea cu primaria, electoratul meu si ceilelti cetateni ai comunei a
fost una de respect , intelegere si colaborare. In 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 moda-litati de
rez,olvare. Totusi , ca ales local nu am reusit sa rezolv toate probleme
sesizate de catre cetatenii comunei Doba, insa voi fr intotdeauna prezenta in
mijlocul lor incercand sa-i sprijin si sa-i informez corect si prompt cu privire la
modul in care se actioneaza la nivelul autoritatilor publice loca-le.
Consider ca activitatea mea in cadrul Consiliului loca.l a fost una destul de
buna si sper ca experienta castigata sa ma ajute ca in anul 2Ol9 sa ma pot
implica in cat mai multe proiecte car:e sa schimbe in bine viata cetatenilor
comunei.
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