CONSILIUL LOCAL AL
COMUT\IEI MALU CU FLORI, DAYBOVITA
Consi
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2Ot5
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solutionarea lor, insd din cauza faptului ca sunt in opozilie int
problemer din cauza majoritetii.

o preocupare deosebiti am avut-o prin sustinerea functio

afll

conditii qptime a Cabinetului medical individual din comuni.
Deasemenea impreuna cU colegul meu consilier Necula lon

preotul satului Capu Coastei, am venit cu obiceiul de a serba
Bisericii gi Sfintele Pasti impreuna cu comunitatea

ra

.

Arn participat cu deosebiti pldcere la activita!ile culturale
am fost irrvitat, la unele m-am 9i implicat.
Melntionez ca sunt la primul mandat de consilier 9i am ince
fiecare dati sa am o bund colaborare cu colegii mei consilieri (ma
sau mai rroi) indiferent de sfera politicd a fiecaruia.

calitate de ales local, in conformitate cu prevederile leg
depus in termen declaratiile de avere 9i de interes personal.
1'n

Am incercat ca intreaga activitate in Consiliul Local sd o desf

folosul comunitatii.
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Consilien NECULA ION

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2OL6

liubsemnatul NECULA lON, consilier in cadrul Consiliulul Loc
Comurrei Malu cu Flori , din partea Partidului PNL, in conformitarte
51 alin. 4 din Legea 2t5l2oo:- a administratie publice locale ,
393/?(lO4 privind statutul alesilor locali, am obligatia de a prezenta
raportul de activitate pe care il fac public
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a

.

parte din Comisia de specialitate nr'l-

-

Comisia p
programe de dezvoltare economicS, socialS, buget finante,adminis
F:ac

si privat al

comunei, agriculturd, go:;p
protectia nrediului gi turism, servicii si comer!, al carei presedinte

domeniului public

nt ru
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re
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domnul consilier Voicila Constantin.
iz
Perioada la care fac referire este cea in care 9i-au exercitat fu
de prirnar atat domnul Ing. Procopie Toma(in prima jumatate a an lui)
cat $i domnul Ing. Constantin lon(cea dea doua jumatate a arlului), ud

fiecarer

dati fiind in opozi!ie.

\/a informez c5, consiliul local al comunei este autori
deliberativa, cea executiva fiind Primarul'
ln anul 2OL6 am desfasurat urrnatoarele activitati

:

toate sedintele comisiei nr.1 (mai pulin in
Mai 2Cr16) , in cadrul cSrora s-au dezbitut proiectele de hotirare p
sedintele ordinare si extraordinare ale lunii in curs.Analizarrdu-l
,Am participat la

are

venit cu proPuneri atunci cand

a

fost cazul.

Am particiPat la toate sedintele ordinare Si extraordin
exprimandu-mi votul duPd o analizd amanuntitd a infrcrm
compartimentelor aParatului propriu al Primarului, consultar
prealabil actele normative ca re reglementeazS Problemele sl
dezbaterii.La capitolul "DlVERS E"am pus situatia scolilor de;rafe
problerna cainilor vagabonzi, ilu
public

inatul public si a curdteniei in dom
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-['otodata, de cate ori am avut ocazia am discutat cu ceta
comunr3i, probleme pe care le ridicdm 9i am facut public inlform
despre care eram intrebat avand o largd deschidere fala de locu
comunel

rii
le

ri
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l\m participat cu deosebitS placere la activitStile culturale

la

am fost invitat, la unele m-am 9i implicat'

Am participat la receplia alimentdrii cu ap5 potabilS , und
semrrallat deficienlele pe care le stiam.
Avand o experien!5 anterioard de 16 ani , nu imi este gr us
identil'ilc problemele cu care se confrunta locuitorii comunei, sa le e p
in c;rdrul sedinlelor, dar din cauza faptului cd sunt in opozitie inta pi
prokrlerme din cauza majoritalii.

[Vlentionez ca am incercat de fiecare data sa am o buni colab
cu crclergii mei consilieri, indiferent de sfera politica a fiecdruia'

La inceputul mandatului actualului primar, am

veni

c

propurlerea ca Drumul de la Micloganii Mari sa fie predat Cons liu
Judetea Dambovita , in vederea schimbdrii categoriei din Drunr Ccr un
in Drum Judetean, avand in vedere prelungirea Drumului J tea
lzvoarele -Barbuletu pana la unirea cu Drumul Judetean Malu cu lori
o
Pucheni , ceea ce facea ca investiliile cu acest drum sa fie facu
I

catre Consiliul Judetean

.

Sunt mandru de ceea ce s-a realizat pe raza Comuni:i M

luc

Flori in ilnul Precedent, cu

te ca situatia financiari

a

fost precard

multumesc tuturor cetatenilor Com nei
incheiere doresc
a pe care mi-au acordat-o si ii asigu oe
Malu cu Flori pentru incred
intreaga mea recunostintd I disponibilitate in a le fi util
lrt

DATA

20.03.2017

Consilier Lo
NECU

RA

RT DE ACTIVITATE

Subsemnatul NISTOR MARIEAtI , domlciliat in satul Capu C,oastei, r.
L94, comuna Malu cu Flori, jf detul Dambovita, consilier local din
partea UNPFI, dau urmatorul iaport privind activitatea mea de Con ilien
local in mandatul actual.
ate sedintele -de comisie,

-ordinare prrecudir
oblemele importante cu nraxirl
meu sil cei care au fost intenes
intenesi
liul Local lVlalu cu Flori precum
teanului.
-am fost prezent la toate evehimentele organizate In comuna.
-am participat la Receptia lucrar|-MODERNIZARE DRUMURI DE
EXPLOATARE AG RICOLE -l ucra
FEADR, masu ra L25,incheiata
intocmirea procesului verbal de
-am participat de cate ori am fost solicitat la solutionarea uno
probleme edilitar gospodarepti

ConsiIien Local

