
        RAPORT   DE  ACTIVITATE 

            Al consilierului local PSD –SUFLEA VASILE DANUT  

 
      Subsemnatul  Suflea Vasile Danut, in  baza art.52, alin. 4 din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001, am procedat la intocmirea raportului anual de activitate pe  anul 2018. 
        Din momentul in care am fost validat consilier local, luna iulie  2016 am preluat functia de 
membru la Comisia  de  amenajarea teritoriului ,urbanism si protectia mediului  . 
   Activitatea mea de consilier local, in aceasta perioada, are mai multe aspecte,concretizate in: 
♦ activitatea in sedintele ordinare si extraordinare,de indata in plenul Consiliului local; 
• activitatea in  comisia de specialitate din care fac parte; 
• legaturi cu cetatenii; 
        Referitor la sedintele de lucru ale comisiei pe anul 2018, au fost convocate de presedinte , 
inainte de data desfasurarii acestora,unde au fost invitati sa participe la  dezbateri si ceilalti 
consilieri. 
         Prezenta consilierilor la sedintele de lucru a comisiei, a fost foarte buna , iar membrii 
comisiei au avizat favorabil toate proiectele de hotarari in forma initiata de primar ,precum  si  
intocmirea proceselor verbale de sedinta pe comisie. 
         Fiecare membru al comisiei a examinat individual proiectele de hotarari aflate la ordinea de 
zi a sedintei Consiului Local Blajani,precum si documentele  anexate la acestea. 
          In cadrul sedintei, membrii comisiei si-au exprimat liber punctul de vedere,au participat la 
dezbateri,iar in unele cazuri au facut propuneri sau recomandari,consemnate in procesele verbale 
de sedinta. 
         Mentionez ca am participat , in mod activ, la toate sedintele ordinare , extraordinare   din 
aceasta perioada , in care  au fost adoptate un numar de_22  hotarari,toate fiind avizate favorabil..      
        Activitatea pe care o voi continua in exercitarea mandatului de consilier local va fi 
caracterizata de indeplinirea indatoririlor ce imi revin,in conformitate  cu legislatia in vigoare, 
contribuind astfel, la adoptarea  tuturor hotararilor consiliului local. 
        In incheiere,mentionez ca pe tot parcursul mandatului meu de consilier am 
incercat sa reprezint interesele cetatenilor din com.Blajani , avand ca principiu 
fundamental prevederile art.52,alin 1 din Legea nr.215/2001:”In exercitarea 
mandatului,consilierii locali sunt in serviciul colectivitatii locale”. 
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