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RT DE ASTIVITATE PE AIIUL 2O1

Subsemnata Jurjoni Oana-Stancuta ,consilier local in cadrul
Consiliului Local Costeiu ,in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.
5712019 ,cu modificarile si completarile ulterioare ,art.225 alin(2f ,prezint
raportul de activitate pentru descrierea activitatii pe toata perioada anului
20t9.

Am participat de drept ,consilier fiind ,la toate sedintele
ordinare si extraordinare a.le Consiliului Local Costeiu ,avand cu aceasta
ocazie o pozitie activa la majoritatea dezbaterilor privind adoptarea
hotararilor puse in discutie

In calit*te de consilier local m-am implicat in aducerea
proiectelor de hotararila o forma cat mai corecta si am adus amendamente
benefice acestor proiecte de hotarari .Detaliile tuturor hotararilor Consiliului
Local Costeiu sunt publice ,orice putand verifica toate informatiile necesare
,procesele-verbale ale sedintelor dovedind participarea activa in toate
problemele comunitatii locale .

Mentionez deasemenea ca in perioada anului 2Ol9,in care am
fost presedinte de sedinta,am adoptat o serie de hotararii de o importanta
deosebita , impreuna cu colegii din cadrul Consiliului Local Costeiu .Intre
atributiile mele ca presedinte de sedinta se remarca ,pe langa cea de
conducere a sedintelor consiliului Local ,cele privind rrprn.r.u la vot a
proiectelor de hotararii si semnarea hotararilor adopiate ,precum si
asigurarea mentinerii ordineii si respectarii regulamentului de functionare a
Consiliului Local .

sunt presedintele comisiei Juridice din cadrul consiliului
Local Costeiu ,&ffi studiat legislatia care reglementeaza domenile de
activitate specifice consiliului local ,si in cadrul comisie de specialitate am
urmatoarele atributii :

-asigur reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local
si celelalte comisii ;

-convoc sedintele comisiei de specialitate ;
-conduc sedintele comisiei de specialitate;



-propun ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara
acesteia ;

-sustin in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie ;
Am convocat membrii comisiei de specialitate de regula cu trei zile

inainte de sedinta in plen,si impreuna cu membrii comisiei am analizat si
avizat materialele care au fost supuse dezbaterii aprobarii Consiliului Local
,astfel sa vina in sprijinul cetatenilor comunei .

In activitatea desfasurata in calitate de consilier local am avut in
vedere urmatoarele aspecte :

- organizarea periodica adica cel putin o data pe trimestru intalnirii cu
cetatenii si notarea problemelor ridicate de catre acestia care ulterior au fost
prezentate in consiliul local .

- respectarea intereselor cetatenilor ;
- respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste valorificarea si

administrarea patrimoniului ,precum si a domeniului public ;

- utilizarea eficienta ,in interesul comunitatii ,abanilor publici
- oportunitateaproiectelor de hotarare propuse spre adoptare .
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