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Subse1nnatul VA.CAR EMIL MIL UT; domiciliat in 
loc.Sing.-nou, jud. Bistrita-Nasaud,me1nbru al Partidului Social 
De1nocrat,ales in functia de consilier local in unna alegerilor din 
data de 10 iunie 2016,prezint unnatorul raport de activitate: 

-In anul 2019 am participat activ la toate actiunile organizate in 
cadrul ·Consiliului local ,iar in calitate de membru al comisiei de 
specilitate economico-financiara ain analizat si avizat proiectele de 
hotarari care au fost supuse dezbaterilor. 

- An1 prezentat proble1nele cu care se confrunta cetatenii din 
localitatea Sing.-Nou ,atn preluat cererile acestora si ain 
incercat sa obtin rezolvarea lor in mod favorabil. 

-In aceasta perioada a fost de1narata lucrarea de alimentare cu 
apa potabila ~i lucrarile de canalizare a localitatii Sing.-Nou . 
.::De ase1nenea a fost finalizata constructia unui pare de j oaca 
pentru Gopiii din localitate. 
- Atn pus in discutie n1ai 1nulte aspecte in ceea ce priveste 

proble1nele cu care se confrunta uriii cetateni din localitatea 
Sing.-Nou. 

- S-a aprobat proiectul de asfaltare a drumurilor laterale din 
localitate si a fost 1nodernizata reteaua de ilmninat public . 

- In anul 2019 a inceput constructia unei gradinite pentru copiii 
din localitate,care va fi finalizata si data in folosinta in anul 
2020. 
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In acest moment ,consider ca am acmnulat mai multa experienta si 
sper ca pe viitor sa reusesc sa obtin rezultate 1nai bune ,sa am o 
implicare puternica in activitatea co1nunitatii ,si sa lucrez in folosul 
locuitorilor comunei Lechinta. 
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