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JUDETUL IALOMITA
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CONSILIUL LOCAL

-

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2021

Subsemnatul Manolache Alexandru -Florin , consilier local in cadrul Consiliul
local Sfantu Gheorghe pentru .mandatul 2020-2024 si membru
comisia de

in

specialitate consiliului local respectiv, Comisia pentru agricultura, amenajarea
teritoriului si urbanism , protectia mediului , prezint prezentul raport de activitate
pentru anul 2021

,

Activitatea personala in cadrul Consiliului local al comunei Sfantu Gheorghe s-a
bazat pe Regulamentul de Organizare si functionare al Consiliului Local Sfantu
Gheorghe si pe prevederile O.U,G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ.

Am participat la gedinlele ordinare si extraordinare ale Consiliului

Local,

precum 9i la gedinlele de comisii din care fac parte , Am pafticipat activ la sedintele
consiliului local si la cele ale comisiei de specialitate prin luarea cuv6ntului ?n vederea
formulSrii de amendamente la proiectele de hotdr6ri aflate in dezbatere. luiri de
pozilie fa!5 de oportunitSli sau legalitate a proiectelor ori intervenlii politice , urmarind
sa fiu lamurit asupra tuturor problemelor , am solicitat explicatii si am facut propuneri
pentru a vota in deplina cunostinta de cauza .

Activitatea

din comisii s-a

concretizat

in

abordarea, analizarea ,

avizarea/neavizarea proiectelor repaftizate comisiilor din care fac pafte. CSnd situalia
impus,
fost invitali conducatorii serviciilor publice sau functionarii
compartimentelor din aparatul de specialitate al executivului pentru a oferi informatii
suplimentare referitoare la problematica proiectelor de hotEr6ri supuse aprobirii.

a

au

Doresc sE menlionez cd in perioada mandatului de consilier local pe anul 2021
, toat6 activitatea mea s-a desfSgurat cu buna credintS, in interesul public, respectiv
analiza oportunitSlii proiectelor de hot5rAre ce urmireau beneficii aduse comunit5lii,
aducdnd in prim plan aspecte care ar fi fost in dezacord cu principiile etice sau in
dezacord cu buna practica a administratiei locale.

In acest an de activitate am actionat cu buna credinta si corectitudine, asa cum
voi face si in continuare , avand ca unic scop apararea si sustinerea intereselor
comunitatii si buna dezvoltare a comunitatii din care face parte .

Imi propun si pe viitor , convins fiinde de faptul ca cei care ne-au acordat
increderea administrarii, sa imi indeplinesc cu toata stiinta si priceperea mea cu
raspundere si seriozitate, atributiile de consilier local

.

Data ,
25.03.2022

Cu resPect,
Consilier local
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