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DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2015 - 2016

al consilierului local Dovlecioaica Cristinel

Ca qi consilier iocal, reales in mandatul 2016 - 2020, mi-am desftqulat activitatea in

conditiile stipulate de legeanr.21512001 p vind administafia publici locald. cu modifictuile

f i completArile ulterioare.

Aga cum prevede legea am analizat qi avizat in cadrul Comisiei pentru proglarne de

dezvoltare economico-sociala, buget-finanle, administrarea domeniului public gi privat al

localiti.tii, agriculturi, gospodirire comunald, proteclia mediului,servicii Si come4, culte,

sdnitate. cuituie, proteclia sociali, activitdti spoftive $i agrcment, al cdrui membru sunr, roare

proiectele de hotirAri supuse dezbaterii Consiliului Local.

Activitatea cea mai impotantd in desfigurarea mandatului de consilier local a fost

aceea de anenajarc a teritoriului, operaiiuni de salub zare a sectorului care mi-a fost

repadizat ti anume satul Ldcustenii de Sus, precum $i activitdfile desfdqurate in sprijinirea

fezolvArii problemelor cetdlenilor comunei. Am participat activ la toate activitdtile

desfi$uate de cdtre Consiliul Local, sau de conducerea Primtuiei. Cele mai multe activitdli

au fost acelea de gospodtuire a localitdlii, desfEgurate cu beneficiarii Legii nr. 416/2001.

Am incercat ca prin activitatea mea sd sprijin conducerea Primdriei in derularea unor

proiecte importante, cum ar fi: amenajarea uII miniteren de fotbal lang5 $coala din Ganegti,

asfaltarea DC73 aprovizionarea cu material lemnos pentru incdlzirea $colilor 9i a Primiriei,

reabilitarea drumurilor comunale, activitate in care m-am implicat activ prin sprijinirea

activititi de pietruire, extinderea qi reabilitarea instalaliei de iluminal public.

Am padicipat la activitAule organizate de conducerea primEriei cu beneficiarii Legii

t\t.416/2001. Cea nai impofianfi activitate realizatd cu ace$ti cetAteni a fost aceea de

igienizare a localitAlii gi decolmatarea canalelor de scurgere a apelor pluviale de pe drumurile

comunale $i s6tetti.

Dorim ca 5i ?n continuarc sA avem aceea$i activitate elabolati ii rodnici, sA ajutim la

efectuarea activitililor angajate de conducerea Primdriei sau stabilite de'Consiliul Local in

programul de gospoddrire a iocalitAfi.
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