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Urmare a alegerilor locale pa4iale din data de 27.06.2021, prefectul Judeqului Dambovila, prin
ordinul nr. 308114.07.2021, a convocat consilierii locali pentru gedinp privind ceremonia de
constituire a Consiliului Local Cojasca, judetul Ddmbovila, in baza incheierii definitive a Judecitoriei
T6rgovigte nr.2587113.07 .2021 in data de 16.07 .2022.

ln temeiul art.225 alin(Z) din O.U.G nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile qi
complet[rile ulterioare care prevede: ,,Fiecare consilier local respectiv consilier jude]ean, precum qi
viceprimarii, respectiv vicepregedinlii consiliului judetean sunt obliga{i si prezinti un.raport anual de
activitate, care este fecut public prin grija secretarului general al unitAtil/subunitalii administrativ-
teritoriale,, depun urmitorul raport de activitate pentru perioada 0 1 ,09.2021-31 .12.20i2 .

Func[ia de consilier local constituie una dintre cele mai onorante funclii de demnitate publicl
avAnd in vedere ce reprezint comunitatea din care fac parte qi care mi obliga la o anumit6 conduitl
civici conform jurdrn6ntului depus la investituri.

Sunt consilier local in cadrul Consiliului t-ocal cojasca, judelul Dimbovi[a, Iic6nd parte din
formaliunea politica PNL, am exercitat atribuliile gi prerogativele previzute de Ordonanla de Urgenla
nr.5'112019 privind Codul administrativ , cu modificlrile gi completdrile ulterioare.

Am participat la un numir de l0 qedinle ale consiliului Local ,lsedin6 de constituie a
consiliului Local din data de 16.07.2022,la 4 sedinte ordinare,3 gedinte extraordinare,2 gedinle
extarodinare convocate de indati unde au fost dezbdtute gi adoptate actele administrative necesare
desliqurdri i activirAtii administraliei publice locale
Am initiat 3 proiecte de hotdrdri.

De asemenea am participat la qedinJele Comisiei de specialitate potrivit Regulamentului,
respectiv crite doud fedinle de comisie/lunar unde au fost analizate, avizate gi intocmite iapoartele de
specialitate la proiectele de hotirari din domeniul de activitate gi unde s-au discutat $i dizbatut alte
probleme gi propuneri .

M-am implicat pentru sfaturi sau indrumdri pentru diverse probleme cu care s-au confruntat
ce6lenii comunei ,perioada august - decembrie 2021, am informat consiliul Local privind
problemele ridicate de ceteteni , cu ocazia audien{elor gi int6lnirile cu cetifenii comunei.
O obliga{ie a consilierului local este de a organiza intdlniri cu cetAtenii, si acorde audienle gi s6
informeze Consiliul Local privind probtemele ridicate la int6lnirea cu cet6(enii

Am avut o buni colaborare cu primarul, viceprimarul, aparatul de specialitate al primarului ,
precurn 9i cu colegii din Consiliul Local, indiferent de apa(enenla la partid, in scopul interesului
general al comunei.

in perioada august - decembrie 2021 am participat la activitatea,, Comisiei pentru activitalii
social-culturale, culte, invd{dmant, sanatate. sport, familie gi drepturile copiilor, denumita pe
scurt,, Comisia socio-cultural6,, in calitate de membru al acestei comisii.

Alte acliuni, comisii, etc. la care am participat: rni-am sprijinit colegii in adoptarea celor 60
hotdriiri ale Consiliului Local Cojasca.
M-am implicat in acliunile fi iniliativele pozitive care au dus la imbuniti{irea condiliilor socio-
economice ale comunei gi voi face tot ce-mi ste in putinti pentru binele locuitorilor comunei Cojasca
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