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RAPORT ACTIVITATE REALIZATA IN PERIOADA
IUNIE 2016 -IUNIE

2017

Detin calitatea de consilier local din partea Partidului M 10, castigate la

•

Alegerile Locale din 5 iunie 2016, mandatul de consilier local fiind validat In
cadrul sedintei din data de 22.06.2016 cand am depus jurarnantul de a respecta
Constitutia ~i legile tarii, de a face cu buna credinta tot ceea ce sta In puterea ~i
priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Blagesti, judo Bacau.
Temeiullegal, care a stat la baza intocmirii acestui raport, se regaseste in
prevederile:
-Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local Blagesti, judo
Bacau, aprobat prin HCLnr.46/19.08.2016;
- Art. 36 si 51 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata si actualizata;
- Atr. 3-4, Cap. II, Cap. IV si VI din Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor
locali, actualizata;
-Art, 121 din Constitutia Romaniei, prin prisma acestui raport de activitate,
aduc la cunostinta

publicului,

activitatea de consilier desfasurata In cadrul

Consiliului Local al Comunei Blagesti, In perioada lunie 2016 - lunie 2017.
Raportul pe care" prezint este

0

parte a activitatii pe care am avut-o In

calitate de reprezentant al cornunitatii blagestene, judo Bacau.
Comisia de specialitate In care irni desfasor activitatea este - Comisia
pentru

amenajarea

teritoriului,

urbanism,

1

realizarea

lucrarilor

publice,
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protectia mediului, conservarea monumentelor
nr .42 din 24 iulie 2016).

istorice si de arhitectura

(HCL

Tn cadrul primei sedinte de comisie am fost ales

secretarul comisiei, functie pe care 0 detin ~i In prezent.
Prezenta la sedintele de plen sunt redate In felul urrnator:
SEDINTEPLEN: 1.0rdinare

- 12 sedinte;

2. Extraordinare - 1 sedinta.
Tn cadrul sedintelor ordinare $i extraordinare Intrunite de Consiliul Local
•

al comunei Blagesti, am luat parte si am votat la toate proiectele de hotarare
expuse. Vizand interesul

cetateanului,

am avut $i abtineri

sau am votat

Impotriva unor proiecte de hotarare.
Am Incercat sa identific nevoile comunei, prioritatile,

problemele

cu care se confrunta cetatenii, indiferent de natura lor, probleme pe care Ie-am
adus la cunostinta executivului $i am urrnarit rezolvarea lor acolo unde era
cazu I.
Mentionez faptul

ca

am fost ales presedinte de ~edinta ~i am condus

sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 7 Aprilie 2017 - 23 lunie 2017.
In acest prim an de mandat ca si Consilier Local, am participat la toate
sedintele din cadrul comisiei de specialitate din care am facut ~i fac parte.
•

Pentru fiecare sedinta de comisie sau de plen a Consiliului Local Blagesti, Jud.
Bacau am luat la cunostinta ordinea de zi, am studiat arnanuntlt proiectele de
hotarare

prop use, procesele verbale de sedinta, iar In cadrul comisiei am

dezbatut problemele supuse avizarii Comisiei, solicitand In anumite situatii,
explicatii si detalii de la factorii

responsabili din cadrul Primariei Comunei

Blagesti sau Initiatorilor de proiecte de hotarare.
Tn aceasta perioada am luat cuvantul de nenumarate oriin
Inaintea ordinii de zi, interventiile

plen sau

mele vizand probleme de un real interes

pentru comuna noastra.
Inca de la preluarea mandatului

de consilier local, mi-am continuat

activitatea de teren de a sta de vorba cu oamenii, de a Ie asculta dorintele,
nevoile si tot ce tine de interesul lor pentru comuna noastra, lucru inceput inca
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din prima zi a campaniei electorale, am studiat cu atentie toate aceste aspecte,
iar pozitia mea in acest scurt interval de timp, a vizat atat interesul general al
comunei, cat si interesul solicitantilor
ulterior transmise autoritatilor

in parte, problemele semnalate fiind

competente spre solutionare.

In incheiere doresc sa multumesc pentru colaborare, domnului Primar,
domnului viceprimar, domnilor consilieri, functionarilor

publici si nu in ultimul

rand tuturor cetatenilor pentru increderea pe care mi-au acordat-o si ii asigur
de intreaga mea recu nostinta si disponibilitatea in a Ie fi util.

Data

Consilier local,
Dinu Gheorghe Lucian
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Consiliul Local Blagesti

Raport de activitate pentru anul 2016-2017
Consilier Local Hanganu Ion

Oetin functia de consilier local din partea partidului ALOE in urma
alegerilor locale din iunie 2016.
Activitatea mea in calitate de consilier local s-a desfasurat in
conformitate cu Statutul alesilor locali, a Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Local Blagesti, precum si cu celelalte acte
normative in vigoare care reglementeaza activitatea de consilier si
sarcinile care decurg din acestea.
Am participat la toate sedintele comisiei de finante si agricultura si
la sedintele Consiliului Local, in cadrul carora am dezbatut proiectele de
hotarare, rapoarte si informari supuse spre analiza, in vederea adoptarii
proiectelor de hotarare din sedintele extraordinare si ordinare ale lunii in
curs.
In calitate de membru al comisiei de finante si al celei de agricultura,
am avut prilejul sa imi exprim liber punctul de vedere asupra problemelor
dezbatute, dupa care am studiat hotararile adoptate, procesele verbale
de sedinta, avand un dialog permanent cu conducerea comunei si cu
cetatenii comunei.
Conform prerogativelor pe care Ie am, in calitate de consilier local,
alaturi de toti colegii mei, am avut in vedere ca activitatea noastra sa se
concretizeze in hotarari si in proiecte viabile, menite sa fie in folosul
concetatenilor nostri.
Am mentinut legatura permanenta cu locuitorii comunei, ocazie cu
care am transmis proiectele avizate in Consiliul Local, cu impact asupra
cetatenilor, totodata preluand mesajullor cu care am participat la discutiile
sedintelor comisiei de specialitate.

26.07.2017

Consilier Local,
HanganuI~~
~
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Consiliul Local Blagesti

Raport de activitate
Consilier

pentru anul 2016-2017

Local Ursu Vasile

In iunie 2016 in urma alegerilor locale am fost investit in functia de
consilier local al comunei Blagesti.
Mi-am exercitat atributiile de consilier local in cadrul Consiliului Local
al comunei Blagesti in conformitate cu Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Local Blagesti, in conformitate cu Statutul alesilor
locali precum si cu celelalte acte normative in vigoare care reglementeaza
atributiile de consilier si sarcinile care decurg din acestea.
Am fost prezent la toate sedintele Consiliului Local, in cadrul carora
am luat cuvantul si am dezbatut diversele probleme aparute in comuna,
rapoarte diverse, informari si proiecte de hotarare, in vederea solutionarii
problemelor comunei si a adoptarii corecte a acestor proiecte de hotarare,
avand grija sa fie respectat intotdeauna cadrullegislativ.
In cadrul comisiilor de specialitate am avut ocazia de a aduce la
cunostinta conducerii comunei, primarului, viceprimarului, secretarului
comunei si ceilorlalti consilieri locali, parerile si nevoile cetatenilor pe care
Ii reprezint. In urma acestor dezbateri am studiat hotararile adoptate,
procesele verbale de sedinta si am transmis concluziile rezultate
cetatenilor comunei.
In calitate de consilier local al comunei Blagesti, rni-am exercitat
atributiile pe care Ie am reprezentand intotdeauna interesele cetatenilor
comunei si am avut in vedere ca toata activitatea mea ca si consilier in
acest an, sa se concretizeze in proiecte folositoare, menite sa vina in
intampinarea nevoilor concetatenilor nostri.

26.07.2017
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