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COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOM
-FINANTE,
AGRICULTURA,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNE
GOSPODARIRE COMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT

RAPORT ACTIVITAT,

POIENAR IOAN, consilier ol Consili'ului Botiza

baza ort. 5

alin 4 din

Legeo 215/2001,

isiei pent
in colitate de consilier local gi de rnembru ol
inistrarea
de dezvoltore economico-sociala, buget-finante,
public si privot al comunei, agricultura, gospodori comunolo,
mediului, servicii si comert, al Consiliului local al c unei Botizo
specifice
legislatia core reglementeozd domeniile de octivit
21s/200
local giin mod special art. 38, art.39 5i urt. 56 din L
odministralio publicd locald, om procedot la intoc irea ro
activitote.

Activitotea de consilier constd in :
- Activitatea in comisie
- Porticipare la dezbaterea proiectelor in plenul c
iului.
- Alte octivitati ce se ivesc intre gedinfel'e de comisii sedinlele
extroordinore ale Consiliului Local.

Avond in vedere roza de activitote o comisiei,
fost planificota in baza unui program care sd
dezbatere din toate ramurile de competentd a aceste
Pe porcursul desfdgurdrii octivitdtii comisiei,
verbale, om luat cuvdntul, am fost activ lo gedintele
gedintelor de consiliu g|om prezentat punctul de ve
cu privire lo materiolele prezentate spre avizare.
ln codrul sedintelor de comisie s-au oprofundot
proiectelor de hotorori, s-ou studiat docurnentele, ex
etc.

progrome
niului
tectia
om studiat
siliului
privind

ide

nore sau

Am promovat si am sustinut toote proiectele
comunitqtii, pentru crestereea si dezvoltoreo

au

fost in

i din toate

vedere.

Perrnanent am fost in legaturd cu cetatenii.
M-am implicot activ in functionareo la parame optimi gil,n
cdt gi din
anumitor activitati, otdt din punct de vedere mate
organizotoric;
monife
Am participat, in colitate de invitat lo dife
organizate pe rozo comunei, judetului;

Botiza la:28.02.2077

2016 al
de vedere

culturale

