
cultura, sport, ordine publica, justitie ,situatii de urgenta, protectia si refacerea mediului, s.a.Astfel am
participat la actiuni de colectare si salubrizare cu persoanele beneficiare de ajutoir social , la
asigurarea transportului si distributiei ajutoarelor alimentare si de igiena prin programul P.O.A.D. ,
la intretinerea drumurilor comunale ,la actiuni ce au fost intreprinse pentru decolmatarea paraului de
campie ce traverseaza localitatea ,am urmarit executia lucrarilor si a investitiilor ce se deruleaza la
nivelul localitatii.
In cursul anului 2021 am acordat audiente zilnice cetatenilor comunei , cautand o rezolvare
pentru fiecare problema expusa, incercand de fiecare data sa mentin prestigiul institutiei si increderea
acordata de cetateni.
Fiind inlocuitoml de drept al primarului , in lipsa lui am semnat documentele prezentate de
Compartimentele functionale ale Primariei . Am avut o colaborare foarte buna atat cu consilierii locali
cat si cu aparatul de specialitate al primarului, compus din functionari publici si personal contractual.
Ca membru in Comisia pentm Agricultura ,Activitati Economico-Financiare,Amenajarea Teritoriului
si Urbanism , am participat aproape la toate sedintele comisiei , am avizat proiectele de hotarari
initiate , am participat la aproape toate sedintele convocate de catre primar , in plen , si am votat
hotararile ce au fost adoptate .

Mi-am adus aportul si in ceea ce priveste activitatea mea de vicepresedinte in Comisia locala
de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor , am luat parte la toate sedintele
comisiei locale de fond funciar si am incercat rezolvarea tuturor divergentelor aparute intre cetateni
cu privire la intinderea dreptului de proprietate .Am avut in vedere respectarea prevederiloe legale in
cee ce priveste modul de administrare a domeniului public si privat al comunei .

Voi urmari in continuare ca activitatea mea administrativa sa contribuie la optimizarea
activitatii Consiliului Local si a rezolvarii problemelor comunitatii in conditii de transprenta totala ,
potrivit legislatiei in vigoare.


