
RAPORT DE ACTTVITATE 2016

candidat pe lista partidului PSD in

sedintele am luat cuvantul si mai

local;

Proiect de hotarari privind rectific si mod rea bugetului

onsilier

Ga reprezentant a cetatenilor din
pana la data alegerilor locale din {O. 6am
pe listele PSD ,iar dupa validarea a din iun

itate cu a

mentionez ca
consilier local

2O{ 6ram fost
52 din Legea

telor sil!ului local

lialei

rea Planu de analiza si

administratiei publice locale nr. 21 st Gu alesilor
locali activitatea mea s-a desfasurat pe

A)activitati desfasurate ca si
cetatenilor.

B)activitati desfasurate in cadrul
Botiza

I in mijlocul

G)activitati desfasurate in cadrul intelor pe c isii,unde
sunt membru in cadrul comisiei pentru in
cultura, protective sociala, activitati spo

D)activitati desfasurate in cadrul
Botiza .

mant , atate,
tve

Am participat la toate sedintele co iliului local Botiza

ale PSD

la toate
au fostpropuneri mele

discutate si aprobate de plenul consiliulu local Boti
rari dupaAm avizat toate proiectele de impreuna cu

membrii comisiei ne-am pus de acord.
ln cadrul celor {8 sedinte din anul

7 extraordinare
6, din ca { { ordinare si

, au fost analtzaterdiscutateravizate toate proiectele hotarari
intiate de primarul comunei cu mici aius

Proiect de hotarare privind aprobare
pentru pasunile comunel Botiza;

Amenajam pastoral

Proiect de hotarare privind bugetul anul 2(J16l

Proiect de hotarare privind actu

acoperire riscuri pe anul 2O16;

Proiect de hotarare privind apro organi si statul

de functii pentru aparatul de specialitate primarului



a)- lnfrastructurarea drumurilor satesti
podetele rlin localitate trebuind
accidentele la traversare

a fi reparate

b)-Promovarea localitatii prin implementarea
care sa evidentieze sursele naturale si proprii
care ar aduce venituri cetatenilor din localitate.

c)-Gontinuarea lucrarilor de indiguire peValea
d).-Accesul la terenurile extraviliane a

prin construirea de noi drumuri agricole pe
amplasamrente

Gu respect,

Gonsilier PETREUS VASILE

si podurilor si
tru a inlatura

locale
in localitate

lui
din GOmUna

vechilorI


