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RAPORT DE

Activitatea mea, in calitate de consilier local din patea Partidului Social Den1ocmt in
consiliul local al oragului Ocnele Mari, s-a deslifurat in conformitate cu prevederile Legii nr. 275 ./
2001 a administraliei publice locale 5i a Legii nr. 393 / 2004 privind statutul alefilor locali, unde am
intreprins urmitoarele activitdli in pedoada iunie decembrie 2016:

.

Am participat la toate gedinlele Comisiei Juridice, al carei membru sunt, in cadrul ciror.a s-au
dezbAtut prciectele de hotdrare penffu $edinlele

.

Consiliului Local.

Am participat la toate $edin,tele in plen ale Consiliului Local - ordinare qi extraordinare

-

unde

au lo.L dezbdture proiecrele de l_otarire.

.

Am a\ut inten enlii in cadrul ;edintelor Consiliului JocaI pentru lnoditlcarea sau completarea
r.uror proiecte de hotdrare.

.

Am pafticipat la alegerea reprezentanlilor consiliului local in oonsiliul dc admidstr.alie

Ia

$coala GimnazialA,,Costea Marinoiu".

. in luna august 2016 am participat

la Festivalul ,.Buridava", edila I, unde am

asigurat

ii curitenia in localia de desliqulare a evenimentului.
Am colaborat cu compartimentele din cadrul Primiriei !i cu institutiile nominalizate in
proiectele de hotadri in vederca cunoafterii qi cladlicirii problemelor cuprinse in proiectele
amenajarea

.

de hotarari propuse: impozite

.

;i

taxe locale, salubritate, alimentare cu apd

!i canalizare , etc.

Asupra modului de indeplinire a mandatului de consilier, vA informez cd am comunicat direct
cu cetdlenii ora$ului, tansmi(end in $edinlele de consiliu problemele qi punctele 1or de vedere.

.

Principalele probleme preluate de la cetdleni au vizat lucrdrile edilitare 5i ser.viciile publioe. in
cea mai mare partej aceste probleme au fost rezolvate

prin discutarea 1or directa cU \cr\ iciile

de specialitate ale P mAriei, dat $i cu instituliile implicate. Rcmarc bura colaborare

qi

interesul manil'estat pentru rezolvarea acestor probleme de citro A.D.P. Ocnele Mari.

Consider cd am fost !i sunt un consilier 1ocal activ, ce dore$le a reprezenta real nunai
interesele comunitilii locale din care fac parte.

Consilier local,
Dobr€ Ion

