
RAPORT DE ACTIVITATE

Penku anul 2017

Consilier local ANDRIOAIE EUFROST TA

Subsemnata ANDRI0AIE EUFROSTTI A consilier in cadrul Consiliului Local Savinesti

detin calitatea de consilier local din partea Partidului Social Democrat,in conformitate cu

prevederile art.51 alin 4 din Legea 21512001a administratieie publice locale, prezint

urmdtorul raport de activitate pentru anul 2017.

Am fost ales consilier local urmare a alegerilor locale care au avut loc in iunie 2016,
presedinte de vArsta a Consiliului Local gi presedinte in cadrul Comisiei pentru

administratie publicd locali, juridici, protectie sociali, apararea ordinii gi linistii publice , a

drepturilor cetatenilor.

ln calitatea pe care o am, am participat la toate sedintele pe comisii, la sedintele ordinai'e si

extraordinare 9i am sustinut toate Hotdrdrile care au fost adoptate la nivel local,

Am solicitat sprijinul aparatului propriu de specialitate al primarului, respectiv Serviciul

Public de Asistenta Sociala care a raspuns pozitiv ugur6nd munca Comislei din care fac
parte.Activitatea mea s-a desfasurat de fiecare data in spiritul dezvoltdrii si informirii
cetatenilordin comuna, ajut6nd cetatenii aflati in risc social 9i nu numai.

Avand o experienta anterioard nu imi este greu sa identific problemele cu care se confrunta

locuitorii comunei, am incercat sd aduc la cunostinta executivului si am urmirit rezolvarea

lor.Am sprijinit si m-am implicat in activitdlile din comuna noastrd.

ln calitate de consilier local md oblig ca pe viitor sd md implic mai mult in toate activitdtile

care duc la proiecte de investitii in comund, am fost deacord cu concesionarile de teren si

vanzdrile conform legilor in vigoare, la proiectele finantate dela bugetul local cat si

proiectele cu finantare de la Uniunea Europeand.

Voi cduta ca bunul mers si cresterea calitdtii vielii in comuna noastrd si fie organizatd in

conformitate cu cerintele cetatenilor, av6nd drept ghid Legea 21512001 modificata si

republicatd - legea administratiei publice locale in baza cdreia imi voi desfigura activitatea

si pe viitor.
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