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Subsemnatul VA.SC DANIEL IOAN domiciliat in loc.Lechinta, jud. 
Bistrita-Nasaud,membru al Partidului Social Democrat,ales in functia de 
consilier local in data de 30 ianuarie 2018,prezint unnatorul raport de 
activitate: 

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

- Am prezentat problemele cu care se confrunta cetatenii din localitatea 
Lechinta ,am preluat cererile acestora si am incercat sa obtin rezolvarea 
lor in mod favorabil. 

-In aceasta perioada se va continua lucrarea de asfaltare a strazilor laterale 
din loc.Lechinta,~i a lucrarilor de amenajare a trotuarelor. 
-De asemenea au fost incheiate lucrarile de reabilitare la Caminul 

cultural,iar in cadrul comunei,in satele apartinatoare au fost avizate o 
serie de proiecte care au fost finalizate sau se afla in curs de executie. 

· - Am pus· in discutie mai multe aspecte in ceea ce priveste problemele cu 
care se confrunta unii cetateni din localitatea Lechinta. 

-' Cao lucrare importanta pentru cetatenii c01nunei a' -fost demarata 
actiunea de construire a unei scoli cu 10 sali de clasa si ateliere de 
practica pentru elevii Liceului Tehnologic Lechinta. 
In ac~asta perioada a fost aprobat proiectul de introducere a retelei de 
gaze in loc Chirales,deoarece era singura localitate din comuna care nu 
dispunea de aceasta utilitate. 

- Un alt proiect se refera Ia constructia de Iocuinte pentru tineri prin 
progra11ml ANL. 
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In acest moment ,consider ca am acumulat mai multa experienta si sper ca 
pe viitor sa rcusesc sa obtin rczultate mai bunc ,sa am o 
implicare puternica in activitatea comunitatii ,si sa lucrez in folosul 

locuitorilor comunei Lechinta. 
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