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B)T,IZA

MANT-A IOAN
PARTID PSD
COMI,SIA PENTRU PROI3 RAME DE DE:.ZVOLTARE I=CONOMOCO-SOC IALA,
BUGE.T _FINANTE, ADM,INISTRAREA L)OMENIIi,JLIJI PU,BLIC SI PRIVAT AL
CO M LJ N E I, AG R I C U LT U I?A, GOSPOD I\ R I RE C O M IJ,N AL-A. P ROTE CT I A
MEDIIJLUI, SERVICII Sl TIOMERT

,RAPORT ACTIVIT,AT-E
pe an'ul 2017
Manta loan, cctnsilier al Consiliului Boti;za i'n baza art. 52, alin 4
din Legea 215/2001
in calitate de consilier localrpi de membru ial comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-soctala, buget-finante,
adrninistrarea dome,niului public t;i privat al c'omunei, agricultura,
gos;podarire comunala, protectia mediului, seruiicii si comert, al
consiliului local al comunei Botiz:a , offi r;tud,iat legislalia care
reglementeaza dom'eniile de acti'rritate specifice Consiliului local gi in
mod special art. 38, art.39 gi art. 56 din L,-ege>a tl15/2001 privind
adrninistralia publicii locala, am procedat la ,intctcmirea raportului de
act'ivitate.

Activitatea de c;onsilier cons;rld in

.

- At:tivitatea in comisie

-

F'articipare la dezbaterea proie'ctelor in plenul' consiliului.
- Alte activitati ce s€' ivesc intre gedinlelet de comisii, sedinlele ordinare
saur extraordinare at'e Consiliului ti-ocal.

Avand in

vede're raza de ,ztctivitate a comisiet, ordinea de zi a
gedintlelor a fost planil-icata in baza, unui program care sd cuprindd toate
temele de dezbatere clin toate ramu'rile de competenla a acesteia.
Pe parcursul de:;fagurarii activitalii cc>misiei, am intocmit procese
verbale, am luat cuvdntul, am fost iectiv la Eedinlel'e pe comisii
pregatitoare a gedintelor de consiliu' gi-am prezenlat punctul de vedere gi
am sc>licitat clarificdri c:u privire la materialele prezentate spre avizare.
ln cadrul sedinte'lor de comisi;t; s-au aprofundat toate aspectele
vizate ale proiectelor cle hotarari, s-,aLt studiat clocumentele, expuneri de
motive , harti, etc
Am promovat si a'm sustinut to,ete proiectele ciare au fost in folosul
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pentru crestereea

si

dezvoltarea comunei din toate

vedere.
anent am fost in legatura cu cetalenii.

implicat activ in func{ionarea la parametri optimi gi in anul
numitor activitati, atat din punct de vedere material c1t gi din
organizatoric;

rticipat, in calitate de invitat la diferite manifestari culturale
pe raza comunei, judetului;

Consilier local.
Manta loan

