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RAPORT DE ACTIVITATE
CONSILIER LOCAL PĂUN GIANNI-IOAN
Subsemnatul,PĂUN GIANNI-IOAN,domiciliat în comuna IancuJianu,jud.01t,sunt consilier local din partea Organizaţiei PSD Iancu-Jianu,conform
HCL nr.2/23.06.2016 cu privire la validarea mandatelor de consilieri locali şi a
HCL nr.3/23.06.2016 cu privire la constituire Consiliului Local al comunei IancuJianu.
îndeplinesc funcţia de secretar al comisiei de specialitate „învăţământ,sănătate
şi familie,acti\ ităţi social-culturale,culte,muncă şi protecţie socială,protecţie
copii,tineret şi sport".
In perioada iunie 2017-iunie 2018 am participat la şedinţele
ordinare,extraordinare,de îndată şi cele ale comisiei de speeialitate,întrnnite
legal,precum şi la alte acţiuni pentru care am fost nominalizat prin hotărâre a
consiliului local. Am participat la dezbaterea unui număr de 63 de hotărâri ale
Consiliului local din care fac parte,pentru care am dat un număr de 63 avize
favorabile şi am adoptat un număr de 59 de hotărâri.
Permanent am avut o relaţie apropiată cu cetăţenii comunei Iancu-Jianu şi am
susţinut în şedinţele Consiliului local rezolvarea cât mai urgentă şi cât mai eficientă
a problemelor semnalate cu prilejul acestor întâlniri.
Am participat Jn calitate de reprezentant al Consiliului Local Iancu-Jianu la
activitatea sportivă din cadrul A.S. IANCU-JIANU,îndeplinind funcţia de asistent
medical al echipei de fotbal.
In această perioadă am întâmpinat şi unele dificultăţi în exercitarea mandatului
de consilier local şi anume:
- anumite proiecte de hotărâri nu au fost transmise în timp util pentru a putea
fi analizate şi avizate de comisia din care fac parte;
- anumite proiecte de hotărâri,care au avut un impact direct asupra
cetăţenilor comunei noastre,nn au fost dezbătute public înainte de a fi supuse
analizei şi avizării Consiliului local;
Am avut o relaţie de colaborare foarte bună cu secretarul unităţii
administrativ-teritoriale,precum şi cu conducerea Primăriei Iancu-Jianu,jud. Olt.
In viitor îmi propun să desfăşor o activitate mai intensă în cadrul Consiliului
local şi sper ca deficienţele enumerate mai sus să fie remediate de cei care au

competenţe în acest sens,astfel încât să putem lua cele mai bune şi cele mai corecte
decizii pentru comunitatea noastră.să existe transparenţa necesară luării unor
astfel de hotărâri.
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