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-am fost coautor la unele proiecte de hotarare initiate pentru buna desfa urare a activitatii
Clubului 5portiv Local "5iretul" Cosmesti ( buget, organigrama, strategie, nor e financiare)

-sustinerea si aprobarea Bugetului local pe anul 2019.

Ointre activitati ,propuneri si interpelari amintesc :

Am participat pe parcursul anului 2019 la 17 sedinte ale Consiliului Local, 12 sedinte
ordinare, 3 (trei )sedinte extraordinare si 2 (doua) sedinte extraordinare,cu convocare de indata
procentajul prezentei fiind de 100%.

Comisia de specialitate in care imi desfasor activitatea este Comisia pe tru administratie
publica locala, juridica ,servicii publice, comert, apararea ordinii si linistii p blice,respecterea
drepturilor si libertatilor cetatenilor

In temeiul art. 51., alin. 4 din LEGEAnr. 215 din 2001 cu prlvire la ad inistratia publica
locala, prin prisma acestui raport de activitate , aduc la cunostinta publicului I rg, activitatea de
consilier desfasurata in Consiliul Local al comunei Cosmesti, in perioa a 01.01.2019 -
31.12.2019.

Oetin calitatea de consilier local ales pe listele ALOE ( Partidul ALiANT LlBERALILOR51
DEMOCRATILOR) in urma alegerilor locale din 05.06.2016, mandatul de c nsilier local fiind
validat in cadrul sedintei din 24.06.2016 cind am depus juramantul de a resp cta Constitutia si
legile tarii , de a face cu buna credinta tot ceea ce sta in puterea si price erea mea pentru
binele locuitorilor comunei Cosmesti.
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Consilier local,

FUndla primul mandate de consilier sunt convins ca exista loc de mai bine i ma vol stradui
permanent sa-mi imbunatatesc activitatea pentru binele locuitorilor comunei

Intrucat partidul ALDE nu are momentan un sediu si nici Consiliul Local nu ispune de 0 sala
de sedinte nu am putut acorda audiente cetatenilor comunei , discutiile cu ac stia purande-se
pestradasaucu ocaziadiferitelor evenimente.

-am participat la toate sedintele de comisie

-arn sustinut acordarea burselor de merit si socia Ie elevilor tuturor scolilor de e raza comunei.

-asigurarea, in colaborare cu institutia Primariei, a conditiilor de igiena si secur tate a elevilor.

-arn sustinut si votat demararea procedurilor pentru realizarea unor ob ective necesare
comunitatii cum ar fi: racordarea comunei la reteaua de gaze naturale, constr irea unei Sali de
sport, modernizarea terenului de fotbal din satul Furcenii Noi, modernizar a terenurilor de
sport de la scolile Furcenii Noi si Furcenii Vechi.

-sustinerea si aprobarea bugetarii construirii in anul 2019 a unui grup sani ar nou la Scoala
gimnaziala "General Dumltru Damaceanu "Cosmesti Deal ,astfel incat elevii sa u mai fie nevoiti
sa mearga la WC. in curtea scolii- investitie realizata in totalitate in prezent.
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