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JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA COJASCA
CONSILIUL LOCAL

RAPORT DE AC'|IVITATE
PENTRU ANUL 2O2O

in temeiul art.225 alin(2) din O.U.G nr.5712019 privind Codut administrativ , cu
modificdrile gi completdrile ulterioare care prevede: ,,Fiecare consilier local respectiv
consilier jude{ean, precum qi viceprimarii, respectiv vicepreqedin}ii consiliului judelean sunt

obligali si prezinte un raport anual de activitate, care este ldcut public prin grija secretarului

general al unitalii/subunitdlii administrativ-teritoriale,, depun urmitorul raport de activitate
pentru perioada 0 1.01.2020-26.10.2020 .

Funclia de consilier local constituie una dintre cele mai onorante funcJii de demnitate
publicd avdnd in vedere ce reprezint comunitatea din care fac parte qi care md obligl la o
anumitd conduitd civicd conform jurdmdntului depus la investitur6.

Sunt consilier local in cadrul Consiliului local Cojasca, judeful Ddmbovila, fEc6nd parte

din formaliunea politicd PSD, in perioada 2016- 26 octombrie 2020, am exercitat atribuliile
gi prerogativele prevAzute de Ordonanta de Urgenld w.5712019 privind Codul administrativ ,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare
in cursul anului 2020 am pa(icipat la gedinlele Consiliului Local unde au fost

dezbatute gi adoptate actele administrative necesare desldgurdrii activitalii administra{iei
publice locale.
Nu am iniliat proiecte de hot6rdri.

De asemenea am participat la gedinlele Comisiei de specialitate potrivit
Regulamentului. respectiv cdte doud gedin{e de comisie/lunar unde au fost analizale, avizate qi

intocmite rapoartele de specialitate la proiectele de hotdriri din domeniul de activitate gi unde

s-au discutat gi dezbdtut alte probleme qi propuneri .

M-am implicat pentru sfaturi sau indrumdri pentru diverse probleme cu care s-au

confruntat cetdlenii comunei ,perioada ianuarie octombrie 2020, am informat Consiliul
Local privind probleme ridicate de cet5teni , ou ocazia diferitelor diSculii telefonice datoritd
pandemiei nu au fost posibile intdlniri sau audienle cu cetelenii comunei .

O obligalie a consilierului local este de a organiza intdlniri cu cetlfenii, sd acorde audienle Ei

sd informeze Consiliul local privind probleme ridicate la intAlnirea cu cetalenii, acestea

datoritd pandemiei au fost decat contacte telelonice,
Am avut o bund colaborare cu primarul. viceprimarul, aparatul de specialitate , precum

qi cu colegii din Consiliul Local. indiferent de apartenenla la partid, in scopul interesului

general al comunei.
in perioada ianuarie octombrie 2020 am participat la activitatea comisiei pentru

muncd, proteclie social6, juridici gi de disciplina in calitate de pregedinte al acestei comisii.

Alte acliuni, comisii. etc. la care am participat: mi-am sprijinit colegii in adoptarea

celor 76 hotdrAri ale Consiliului Local Coiasca.

M.rm implicat in acliunile gi iniliativele pozitive care au dus [a imbundtdfirea condiliilor
socio-economice ale Iocuitorilor comunei
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