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Consilier Local al Orasului Unghem
NISTORIOAN

RAPORT DE ACTIVITATE
Pe anul2016

Detin calitatea de consilier local din partea Partidului SOCIAL DEMOCRAT,
castigata la Alegerile Locale din 05.06.2016, mandatul de consilier local fiind
validat in cadrul sedintei din data de 26.06.2016, cand am depus juramartul de a
respecta Constitutia si legile tarii, de a face cu buna credinta tot ceea ce sta ln
puterea si priceperea mea pentru binele locuitorilor Orasului Ungheni.

Comisia de specialitate din caxe fac parte este {omisia juridica si de disciplina,
protectia mediului si turism.

In temeiul art.50 alin.2 si 3 din Legea nr.3 9312004 privind Statutul alesilor locali
si art.51 alin.4 din Legea nr.21512001 privind Administratia Publica Locala prin
prisma acestui raport aduc la cunostinta publicului laxg activitatea de consilier
desfasurata in cadrul Consiliului Local al Orasului Ungheni in perioada iunie 2016-
decembrie 2016.
Activitatea mea in calitate de consilier local a1 Orasului Ungheni se grupeaza tn
doua categorii:
-Activitate in cadrul sedintelor de Consiliu Loca.l si a comisiei de specialitate
-Activitate in afara sedintelor Consiliului Loca1.

Fiind la primul mandat, am incercat sa-mi indeplinesc cat mai
care le am.In exercitarea mandatului de Consilier local,
decembrie 2016, am desfasurat urmatoarele activitati:
-Am participat la dezbaterile din cadrul comisiei de specialitate ,precum si in

plenul Consiliului Local, mai putin la sedinta extraordinara din luna octombrie si
decembrie 2016.
Pentru fiecare sedinta de comisie sau de plen a Consiliului Local am luat

cunostinta de ordinea de zi, am studiat amanuntit proiectele de hotariri propuse,
procesele verbale de sedinta, iar in cadrul comisiei am dezbatut problemele supuse
avizarii Comisiei solicitand in anumite situatii unde am avut neclaxitati mai multe
detalii de la persoanele responsabile din cadrul primariei Orasului Ungheni.

In sedintele la care am participat mi-am exprimat votul favorabil pentru acele
proiecte de hotarari menite sa conduca la o reala dezvoltare a Orasului Ungheni,

bine indatoririle pe
in perioada iunie-



dar si votul negativ atunci cand am considerat ca aduce preiudicii comunitatii
locale.
Am incercat sa identihc nevoile Orasului, problemele cu care se confrunta cetatenii
indiferent de natura lor, probleme pe care le-arn adus la cunostinta executi'r.llui si
am umarit executarea lor acolo unde era cazul.
Impreuna cu colegii din partidul PSD am initiat un proiect de hotarare privind

alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pe anul 2016 pentru ajutorarea
persoanelor din localitatea Sausa care au arut pagube materiale create de ploile
torentiale din data de 28.06.2016, proiect care nu a fost aprobat in Consiliul Local.
Pe durata acestui inceput de mandat am avut o colaborare acceotabila cu

conducerea primariei Oras Ungheni, serviciile de specialitate din cadrui primariei
si cu toti colegii consilieri.

In cadrul sedintelor de consiliu la capitolul ,.Diverse .,am prezentat executi\,ului
si colegilor consilieri probleme pe care le intampinam la cartierul de blocuri-gara si
bloc ANL.
De asemenea in calitate de ales local am depus in temen si in conformitate cu

prevederile legale declaratia de interese si avere personala.
Mentionez ca in activitatea desfasurata am actionat cu buna credinta,

corectitudine fata de interesele comunitatii.Fiind la primul mandat de consilier
local incerc sa reprezint cat mai bine comunitatea Orasului Unqheni.
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