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ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

CONSI LIU L LOCAL BASESTI.

RAPORT DEACTIVITATE

Anu lzOLg.

Munca de consilier local

timp si se recunosc Peste ani.

Fiind membra al partidului P.N.L. am respectat doctrina lui si

prevederilor si-directivelor pe care le are.

Din fericire sedintele de consiliu la noi in comuna au un caracter lucrativ,fara a tine seama de

diferentele de opinii,in luarea deciziilor toti colegii gandim pentru binele comunei si facem un totunitar

in luarea deciziilor.
ln cursul anului trecut am participat la toate sedintele,consjliului si mi-am exprimat punctul de

vedere in sensul realizarii bunastarii locuitorilor comunei ,ale caror doleante le reprezentam.

Am condul sedintele de consiliu pe o perioada de trei luni in calitate de presedinte de

sedinta,incercand sa pastrez ordinea si disciplina ceruta in baza Regulamentului de organizare si

functionare a consiliului local al comunei noastre.

M-am implicat la realizarea amenajamentului pastoral,unde am informat cetatenii asupra

necesitatii achitarii sumelor datorate,fiind vorba de sume ce se intorc in buzunarul cetateanului pe baza

subventiilor de la A.P.l.A.obligatoriu fiind acest amenajament care ln realitate ar trebui sa contribuie la

ridicarea productiei la nivelul pasunilor comunale,prin respectarea rotatiei si a planului de pasunat

pentru fiecare pasune in Parte.
Respectarea ordinei si disciplinei in cepriveste colectarea selectiva a gunoiului menajer este o

treaba greu de instalat in randul cetatenilor care au o mentalitate depasita si invechita.

Conider ca misiunea mea de consilier local este mult mai complexa fata de ceea ce se vede si

cred ca pana in prezent am incercat sa reprezint cu cinste partidul care mi-a dat giru si promit si de acum

inainte sa fac tot ce pot pentru binele locuitorilor acestei comune pe care o reprezint.

BOTIS MARIA

Consilier local

presupune multe interventii care nu se vad si care au repercursiuni in

am incercat transpunerea in viata a
d


