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In conformitate cu Legea m. 215 din anuf 2001 privind Administratia Publica Locala, 

prin intermediul acestui raport aduc la cunostinta activitatea mea desfa~urata 111 calitate de 

consilier local al comunei Lechinta 1n perioada 0l .01.2017-31.12.2017. 

Pe parcursul anului 2017 activitatea mea de consilier local are mai multe aspecte 

concretizate 1n esenta m urmatoarele: 

-am pai1icipat la toate sedintele comisiei de invatamant, sanatate ...... . ... si 

urbanism din care fac parte,unde am studiat amanunfit proiectele care au fost dezbatute ~i 

supuse avizarii; 

-am participat la toate ~edintele ordinare,extraordinare ~i de 1ndata ale Consiliului 

Local, unde am votat toate proiecteie de hotarare care am considerat ca vizeaza interesele 

cetatenilor; 

-am avut 111talniri cu cetatenii comunei de informare a activitatii Consiliului Local 

~i de identificare a problemelor pe care le-am supus atentiei Consiliului Local ~i executivului 

primariei, acestea au fost dezbatute ~i 1n plenul ~edintelor de_ consiliu, cu precizarea ca Ia o 

parte dintre aceste probieme s-au gasit solufii de rezolvare, 1nsa o pai1e nu au fost luate in 

considerare si -- a~t~apta ~i astazi o solutie favorabila. 

Atmosfera de lucrµ din cadrul sedinfelor de comisie ~i de plen ._consider ca este una 

favorabila, dar din punctul meu de vedere cred ca proiectele d~ hotarare ~r trebui sa contina o 

descriere mai amanuntita, astfel 111cat sa poata fi dezbatute pana la ultimul detaliu,iar avizele 

acordate sa reflecte cele mai bune solufii pentru rezolvarea problemelor 1n spefa chiar daca 

necesita uneie amendamente care sa contribuie Ia adoptarea unor hotarari complete, obiective 

~i benefice pentru comunitate.Pentru o buna desfasurare a activitatii Consiliului Local la 

randament maxim,cred ca odata cu semnarea convocarii,materialele inscrise in ordinea de zi 

ar trebui sa sa fie puse la dispozitie inclusiv anexele,atat pentru sedintele ordinare cat si 

extraordinare astfel incat acestea sa poata fi studiate pana la data sedintei. 

intotdeauna am considerat ca una din cele mai onorante activitati ale vietii publice este 

reprezentarea comunitatii ~i a cetatenilor ~i de aceea 111 viitor ma voi implica 111 continuare cu 
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simt de raspundere sa reprezint interesele cetatenilor comunei ~i sa a jut la solu! ionarea 
problemelor care cad 111 competenta mea 1n calitate de consilier local. 

Acesta 1111i este raportul de activitate fo calitate de consilier local al comunei Lechinta 
penlru anul 2017. 

Lechinta 
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Cu stima, · 

consilier local 

VERl\llESAN O"NIDIU-GIMI 

I 

i 

l 

l 




