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 Pentru exercitarea mandatului de consilier din partea PNL  am 
acționat în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a 
administrației publice locale și ale Legii nr.393/2004 privind statutul 
aleșilor locali. 
 Activitatea anului 2018 poate fi concretizată după cum urmează: 

 
1.Activitatea în cadrul Consiliului Local PUIEȘTI. 

 
 Activez ca secretar în cadrul Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărire 
comunală, protecţia mediului şi comerţ. 
 Am participat în anul 2018 la toate ședințele acestei comisii și 
am intervenit de fiecare dată  când am considerat necesar , în 
dezbaterea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi. 
 Principalele teme de de dezbatere în cadrul comisiei de 
specialitate le-au constituit proiectele de hotărâre supuse avizării pe 
fond ,având ca obiect , în principal, următoarele : 
-aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei și cofinanțare 
proiecte și programe locale 
-stabilirea de taxe și impozite locale 
-asistență socială și protecția copilului 
-școală, educație și sport 
-aprobarea unor studii de fezabilitate  pentru unele obiective de 
investiții, etc. 
 De asemenea , am participat la majoritatea ședințelor ordinare și 
extraordinate ale consiliului local de pe parcursul anului 2018 și am 
avut intervenții constructive și de necesitate publică pentru cetățenii 
comunei Puiești. 
 

2.RELAȚIA CU CETAȚENII COMUNEI 
 

 În ceea ce privește relațiile cu cetățenii comunei noastre, pot 
afirma că am avut numeroase întâlniri , audiențe, implicându-mă 
direct în soluționarea cererilor și problemelor acestora, ținând cont și 



de faptul că până în luna iunie 2016 am îndeplinit și funcția de 
viceprimar al comunei Puiești. 
 Pentru unele probleme ridicate cu acest prilej și care erau de 
competența autorităților publice locale am efectuat demersuri pentru 
soluționarea lor în cel mai scurt timp. 
 Toate aceste activități, au presupus implicare și responsabilitate 
din partea mea și au avut drept scop creșterea eficienței și eficacității 
autorității publice locale în rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă cetățenii comunei Puiești. 
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