
RAPORT DE ACTIVITATE 

AL CONSILIERULUI LOCAL PNL 

Vermesan Ovidiu-Gimi ptr. anul 2020 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI LECHINTA 

In conformitate cu prevederile Legii nr 393/2004 privind Statutul 

alesilor locali cu modificarile ulterioare, prin intermediul acestui 

raport aduc la cunostinta activitatea mea desfasurata in calitate de 

consilier local al comunei Lechinta in perioada 01.0l.2020-

31.12.2020. 

Pe parcursul anului 2020 pana la incheierea mandatului 2016-2020 

activitatea mea de consilier local se poate fi detaliata astfel: 

-am participat la toate sedintele comisiei de specialitate,, 

invatamant,sanatate si familie,activitati social

culturale,cult,amenajarea teritoriului si urbanism" din care fac parte; 

-am participat la toate sedintele ordinare,extraordinare side 

indata ale Consiliului Local; 

-in toata aceasta perioada am avut intilniri cu cetatenii 

comunei, mai ales in perioada de precampanie side campanie 

electorala,cand i-am informat asupra activitatii Consiliului Local si am 

identificat diferite probleme pe care le-am supus atentiei Consiliului 

Local si executivului primariei.Acestea au fost dezbatute si in plenul 

sedintelor de consiliu,la o parte s-au gasit solutii de rezolvare,dar o 

parte asteapta si astazi o solutie favorabila . 



In urma alegerilor locale din data de 27.09.2022,Partidul 

National Liberal al carui membru si presedinte de organizatie locala 

sunt,a castigat un numar de patru mandate de consilieri locali in 

frunte cu subsemnatul. 

In data de 16.10.2020 am participat la sedinta de constituire a 

Consiliului Local Lechinta,unde dupa depunerea juramantului de 

catre consilierii locali validati,a fast validat alegerea primarului si a 

fast depus juramantul side catre primar.La alegerea membrilor in 

comisiile de specialitate am fast ales membru in "Comisia de 

invatamant,sanatate si familie,activitati social

culturale,cult,amenajarea teritoriului si urbanism". 

In perioda 16.10.2020-31.10.2020 am participat fara avea absente la 

sedintele ordinare,extraordinare si de indata ale Consil iului Local al 

comunei Lechinta.Prin comportamentul meu am incercat sa fiu activ 

si util atat in sedintele de comisie cat si in sedintele de plen,astfel 

incat avizele acordate sa reflecte cele mai bune solutii pentru 

rezolvarea problemelor si hotararile de Consiliul Local adoptate sa fie 

cat mai complete,obiective si benefice pentru comunitate. 

lntotdeauna am considerat ca una din cele mai onorante activitati ale 

vietii publice este reprezentarea comunitatii si a cetatenilor de aceea 

in viitor ma voi implica in continuare cu simt de raspundere sa 

reprezint interesele cetatenilor comunei sa ajut la solutionarea 

problemelor care cad in competenta mea ca si consiler local. 

Acesta imi este raportul de activitate ca si consilier local al 

comunei Lechinta ,pentru anul 2020. 
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