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 În calitate de consilier local al comunei Puieşti, potrivit atribuţiilor legale 
stabilite prin Legea nr.215/2001 , cu modificările şi completările ulterioare 
precum şi a atribuţiilor ce decurg din Regulamentul de funcţionare al Consiliului 
Local, am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale autorităţii 
locale , organizate în anul 2018. 
  Conform documentelor legale de constituire a comisiilor de specialitate , fac 
parte din Comisia pentru administrație publică locală , juridică , respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenilor , apărarea ordinii și liniștii publice , 
muncă și protecție socială , protecție copii, sănătate în calitate de secretar. 
 În cadrul comisiei din care fac partea au fost dezbătute probleme care au 
legătură directă cu specificul comisiei. 
Astfel, proiectele de hotărâre ce au făcut obiectul comisiei au generat adesea 
dezbateri între membri, în urmă cărora avizul acordat a reflectat cea mai bună 
soluţie pentru rezolvarea problemelor în speţă făcându-se uneori şi 
amendamente care au contribuit la adoptarea unor hotărâri complete şi 
obiective. 
Pe parcursul anului 2018 au fost supuse avizării pe fond proiect de hotărâre,  
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. 
 În anul precedent ,am participat la întâlniri publice cu cetăţenii satului 
Măcrina, ocazii cu care am consemnat o parte din problemele cu care se 
confruntă populaţia. În zona unde locuiesc am luat adesea legătura cu cetăţenii, 
încercând şi reuşind parţial să particip la soluţionarea unor situaţii. 
 În calitate de consilier local am participat la toate acţiunile publice organizate. 
 
Data :30.05.2019                                                            Consilier local, 
                                                                                 Preda Cătălin-Cristinel 
    
      

 


