pana la data
Ca rePrezentanta a cetaten r rlin comtrna Elotiza mentionez ca
fost consilir:r local pe listele PNL ,iar dupa
alergerilor locale din 10.06.2016
in
valiclarea alegerile din iunie 2 6,am fost candidat pe lista partidului PSD
arjministratiei prublice locale nr. 21512001 si cu
conlformitate cu ar1. 512 din
statutul alesilor locali activitatea
a)activitati desfasurate in c
b)activitati desfasurate in
cadrul comisiei pentru invatamant
sportive si de agreementiar Pana
mernbru in comisia Perntru Progra
finante, administrarea clomeniului
gospodarire comunala, Protectia
c)activitati desfasurate ca s
d)activitati desfasu rate i n
Am participat la toate sedi
luat cuvantul si mai tc,ate Propu
consiliului local Botiza.
Am avizat toate Proiectele
ne-iam pus de acord
ln cadrul celor 1B sedinte d
extraordinare, au fost analizate,d
del primarul comunei cu mici ajust
Proiect de hotarare pri'rind organi
Proiect de hotarare Privind
I

Proiect de hotarare Privin

pe patru coordonate:
rul sedintelor ccrnsiliului local Boliza
rul sedintelor t,er comisii,unde sunt membru tn
sanatate, cultura, protective soc;iala, activitati
validarea alegr:rilor din iunie 2016 am fost
de dezvoltare economica -sclciala, buget blic si privilt al ,:omunei , agricultura
iului, servicii si comert
consilier local trt nrijlocul cetatenrilor
rulfilialei teritoriale ale PSD Botiza
consiliului lccal Botiza la toate sedintele am
rile mele au fos;t discutate si erprobate de plenul
s;-a desfat;urett

,

e hotarari clupil ce impreuna cu membrii comisiei
n anul 2017, ditr care 9 ordinarer si 9 extraordinare
cutate,avizate toate proiectele de hotarari intiate
reir Retelei Sc;olare pentru an:l2017-2018

etul pe

ztnul

aproDarea

,

"2Cll'7

organigramei si statul de functii

pentru aparatul de sPecialit te a primarului

Proiect de hotarare Privin

nr. 22 inv'entarul bunurilor

modificareia

care apadin dorneniului

blic al comune lBotiza

Proiect de hotarari Privind
Prcriect de hotarare aprobare Pla

ctificarea si nrodlifilcarea bugertului local;
I rJe ocupare a functiilor publice pe anul 2018,

Proiect de hotarare privind stabili

a impozitelor

ln r:alitate de consilier local am
ant retinut urmatoareler solicitari
a)- Infrastructurarea drum
treltuind a fi reparate prentru a inl
b)-Promovarea localitatii
evidentieze sursele niaturale si
cetatenilor din localitate.
c)-Continuarea lucrarilor d
d).-Asfaltarea ulitelor com

ut intalniri

r:u

rsi

;

taxelor locale pe anul 2018
comunei BoIiza de la care

:

Cu respect,

Consilier Manta

/!

loeviq

ia

rilor satesti si podurilor si podetele din localitate
ra accidentele la traversare
in implenten':etrea strategtet locale care sa
ii existerrte irr localitate car<> ar aduce venituri
indiguire peValea Sasului
ak: din localital:er

