
CONSILIUL LOCAL AL PRIMARIEI COMUNEI VARFU CAMPULUI

CONSILIER LOCAL DIN PARTEA PNL TO?-AN DANIEL

Raport de activitate

Conform art.225, alin.2 din sectiunea aII-a privind obligatiile alesilor
locali din Codul Administrativ cu actualizartle si completarile ulterioare si in
conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioara de organizare si functionare
al Consiliului Local al comunei Varfu Campului, am obligatia de a aduce la
cunostinta opiniei publice si tuturor cetatenilor comunei Varfu Campului, din
postura de ales locaI, activitatea mea desfasurata pe parcursul anului 2021.
Intocmirea acestui raport re,prezinta transparenta si informarea cetatenilor cu
privire la activitatile, deciziile si hotararile mele din postura de consilier local.

Ca membru in comisia juridica, am participat la toate sedintele
ordinare, la toate sedintele de comisie si la majoritatea sedintelor extraordinare.

In timpul sedintelor de comisie am analizat impreuna cu ceilalti
membri de comisie toate punctele de pe ordinea de zi, am verificat legalitatea
documentelor, atat cat mi-a stat in putinta si cat imi permite pregatirea
profesionala,iar unde nu am stiut am chemat re,prezentantii compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primariei pentru a ne explica si a ne
aduce lamuriri suplimentare si exacte cu privire la acele puncte pe care nu le
stapaneam sau m-am documentat ulterior prin diferite mijloace.

La sedintele ordinare la care am participat am luat cuvantul ori de cate
ori am considerat necesar, fapt dovedit si de procesele verbale care se intocmesc
de catre secretarul general al comunei la sfarsitul fiecarei sedinte, am cerut
explicatii si lamuriri pentru anumite puncte pe care nu le stapaneam si am votat
doar in cunostiinta de canza, asumandu-mi pe deplin acest lucru. Orice proiect de
hotarare care am considerat ca are temei legal si ca este pentru si/sau in folosul
comunei si al locuitorilor comunei Varfu Campului l-am aprobat. La unele
proiecte de hotarare m-am abtinut de la vot deoarece aveam semne de indoiala cu
privire la legalitate sau necesitate , iar la altele am votat impotriva deoarece am

acesteia,considerat fie ca nu este util si necesar pentru comuna si locuitorii



datorita faptului ca din punctul meu de vedere nu aveau temei legal sau din cavza
lipsei documentatiei corespunzatoare.

Pe parcursul mandatului meu am awt numeroase intalniri cu cetatenii
comunei, mai ales cu cei din satul pe care il reprezint, adica din Ionaseni, am
discutat despre felul in care se iau decizii in sedintele ordinare ale consiliului
local, despre proiectele care sunt aprobate sau in curs de implementare, le-am
ascultat doleantele si necesitatile, problemele cu care se confrunta zilnic si
neajunsurile iar in sedintele de consiliu le-am prezentat tuturor colegilor,
secretarului general si d-nei primar aceste probleme si am cerut rezolvare. venind
si eu la randul meu cu propuneri si solutii.

Cam aceasta mi-a fost activitatea de consilier local al comunei Varfu
Campului pe parcursul anuluiZOZ|.


