
RAPORT DE ACTIVITATE
Perioada iunie - decembrie 2012
- consilier Duma loan Cosmin -

Privind activitatea desfbquratdin cadrul Consiliului Local al oraqului
Ungheni in funclia de consilier local, in perioadaZg iunie 2012 - decembne 2012.

Mandatul de consilier local din partea USL, in Consiliul Local al
oraqului Ungheni l-am inceput din momentul depunerii jurdmdntului, in data de 29
iunie 2012, in urma validirii rezultatului alegerilor locale din iunie 2012, in qedin!6
de Consiliu Local.

in aceeaqi qedin!6 de Consiliu Local, din29 iunie 2012, a avut loc
validarea noului Consiliu Local al oraqului Ungheni, pentru mandatul 2012 - 2016,
cu un numdr de 14 consilieri, d-l Covrig Ioan a lipsit motivat, conform OG 35 qi a
legii 215 privind administralia publicd 1oca15, republicatS. Reprezentarea politicd a
noului Consiliu Local astfel constituit este urmdtoarea : 9 consilieri USL, 3 consilieri
PDL, 2 consilieri UNPR gi I consilier UDMR.

Prin hotdrdrea Consiliului Local Ungheni am fost validat ca membru al
comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie,
munca si protectie sociala, protectie copii. Ulterior, in prima qedin!6 de constituire a
acestei comisii, am fost ales de cdtre colegii mei preqedinte al acestei comisii, funclie
pe care o ocup qi in prezent.

in intervalul iunie - decembrie 2012 am cdutat in a respecta
atribufiunile prevdzute de Legea 21512001a administrafiei publice locale prin:

- Participare la toate gedinlele ordinare qi extraordinare cdt qi la qedinlele

organtzate in comisii. Am luat cuv6ntul ori de cdte ori a fost nevoie pentru
a se lua o hot6r0re, aducdndu-mi aportul la definitivarea hotdrdrilor.

- Am sprijinit, la inceput de an qcolar, renovarea clddirii atelierului pentru a
putea primi elevii la ,,clasa zero", prin curilenia curlii gcolii, a
transportului degeurilor rezultat din renovarea clidirii

- Am avut intdlniri organ\zate qi spontane cu cetdlenii oragului Ungheni qi a

satelor aparlindtoare : Cerghid, Cerghizel,Vidrasiu, Moreqti, $6uqa 9i
Recea. Cetdlenii au cerut Primdriei qi Consiliului Local ca ?n perioada de

vari sd se facd uddri, reparareaprin impietruire a drumurilor, probleme
legate de iluminatul stradal, probleme care in mare parte au fost realizate qi

de care voi line cont pe intreg mandatul pentru care am fost ales.



Am urm6rit lucrdrile din primdrie qi anume organizarea unor spafii 9t
birouri prevdzute pentru serviciul de ,,evidenfa populaliei", seviciu care

urmeazd, a lua fiin!6 in anul 2013.

Cu privire la stabilirea taxelor qi impozitelor pentru anul fiscal2}l3, frrd a

fi lipsit de modestie precizez cd am participat la toate dezbater\le ce au

avut loc qi am suslinut ca taxele gi impozitele sd fie indexate cu
coeficientul de inflatie de 16,5 Yo.


