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Ca reprezentanta a cetatenilor din c,omuna Iloti mentionez ca p@na la data alegerilor
Iocale din 10.06.2016 am fost consilier local pe listele p L ,iar dupa validarea alegerile din
itnie 2016,am fost candidat pe lista partidului PSD i conformitate ou art. 52 din Les.ea
administratiei publice locale nr. 2151200,1 si cu statut I alesilor locali activitatea mea s-a
desfasurat pe patru coordonate:

a)activitati desfasurate in cadrul sedintelor consili
b)activitati desfasurate in cadrul sedintelor pe con
comisiei pentru invatamant , sanatate, cultura, protective
agreementi ar pana la validarea alegerilor din iunie 2 0 1 6
programe de dezvoltare economica -sociala, buget
-fi
si privat al comunei , agricultura, gospodarire comunalac)activitati desfasurate ca si consilier local irL mii
d)activitati desfasurate in cadrul filialei teritoriale
Am participat la toate sedintele crtnsiliului I
cuvantul si mai toate propunerile mele au fbst discutate
Botiza.
Am avrzat toate proiectele de hotarari dupa ce i

isii.unde sunt mpmbru in cadrul
,iala, activitatil sportive si de
fost membru in comisia pentru
, administrare4 domeniului public
protectia mediul[i, servicii si comert
cul cetatenilor.

PSD Botiza.
I Bottza la toatp sedintele am luat
aprobate de plqnul consiliului local
le

preuna cu membrii comisiei ne-am

pus de acord.

In cadrul celor 18 sedinte din anul 2016. din
l l ordinarq si 7 extraordinare
extraordinare, au fo st analizate di s cutate, avr zate to at e pro ectele de hotararti intiate de primarul
comunei cu mici ajustari
Proiect de hotarare privind bugetul pre anul 2016;
Proiect de hotarare privind actualizarea Plamrlui d analiza

acoperire riscuri pe anul

2016;
Proiect de hotarare privind aprobarea organigla
de specialitate a primarului

statul de fufrctii pentru aparatul

;

Proiect de hotarari privind rectificarea si modifica

Proiect de hotarare privind aprobare Amenajam

bugetului locAl;

t pastoral pentrp pasunile comunei

Botiza;

In calitate de consilier local am avut intalniri cu ce atenii comunei Bo,lza cle la care am
retinut urmatoarele solicitari :
a)- Infrastructurarea drumurilor sateslti si poduri
si podetele din localitate trebuind a
fi reparate pentru a inlatura accidentele la trelersare
b)-Promovarea localitatii prin implromentarea st
iei locale oare sa evidentieze
sursele naturale si proprii existente in localitate carc ar aduce venitn-rri cetatenilor din
localitate.
c)-Continuarea lucrarilor de indiguire peValea Sas
d).-Accesul la terenurile extraviliane a cetatenilor
drumuri agricole pe postamentul vechilor amplasamente

Cu respect,

comuna pdn construirea de noi

