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Consilier Local
Gherghe Ion

Raport de activitate
pe anul 2019

Subsemnatul Gherghe Ion ,nascut la data de 23.04.1947in comuna Liesti, jud
Galati cu domiciliul in localitatea Furcenii vechi ,comuna Cosmesti, jud Galati, legitimat
cu CI seria GL, nr 202431, sunt consilier Local al comunei Cosmesti ales pe listele
Partidului Social Democrat si sunt la al patrulea mandat.

In aceasta functie aleasa am cautat tot timpul sa ma achit cu cinste si onoare in
fata cetatenilor care mi-au dat votul respectand ordinea publica si legile tarii.

Am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare initiate de Primarul
comunei ing Ion Tuchilus . Am studiat cu maxima atentie proiectele de hotarare supuse

spre aprobare mai intai in cadrul Comisiilor de specialitate , dand in acelasi timp avizul
comisiei pentru a putea fi puse in discutie in plenul sedintelor Consiliului Local
Cosmesti.

Am participat la discutii spunandu-mi parerea despre necesitatea si oportunitatea
aprobarii acelor proiecte de hotarare care vizau bunul mers al intregii comunitati din care
toti facemparte. t

In timpul mandatului meu am luat legatura cu cetatenii comunei in general si in
mod special cu locuitorii satului Furcenii vechi din care fac si eu parte . Problemele
sesizate de cetateni au fost aduse la cunostinta organelor competente din Primarie, Politie
. Scoli si Biserica.

De asemeni am ajutat cu vorba si cu fapta dupa caz anumiti cetateni care aveau
nevoie de acest lucru . In cadrul discutiilor avute am propus in nenumarate randuri
necesitatea si obligativitatea , de a ne gandi , pomeni si comemora pe inaintasii nosti
care s-au jertfit pentru a apffa acest pamant si aceasta tara unde noi astazi taim .

ln anul 2019 propunerea a fost analiz.ata si in final a fost ridicat un monument in
cinstea eroilor satului caztrti la datorie primul si al doilea razboi mondial .

Locuitorii sahrlui Furcenii vechi , urmasii celor cazuti pentnr patrie ,multumesc
Primarului Comunei Cosmesti , Consiliului Local ,si tuturor celor care au cotribuit la
realizarea acesfui monument .
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