ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FUNDU MOLDOVEI
RAPORT DE ACTIVITATE

al consilierului local Cazacu Valentin Traian pentru anul 2018

Subsemnatul Cazacu Valentin Traian,detin functia de consilier local in urma
alegerilor din iunie 2016.Acest fapt a initiat in conformitate cu prevederile
rt.51,alin.(4) din Legea nr.275 l2O0L a ad ministratiei publice locale,republicata
cu modificarile si completarile,un angajament civic pe care l-am supus catorva
exigente prin prisma acestui raport de activitate,aduc la cunostinta publicului
a

rg,activitatea de consilier desfasurata in Consiliul Local al Comunei Fundu
Moldovei,in perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2018.
la

ln anul care s-a scurs am participat la sedintele consiliului local atat ordinare
cat si extra ordina re,dezbata nd proiecte supuse aviza rii,activitate ce a insemnat

verificarea legalitatii tuturor proiectelor de hotarare.Pentru documentare si
clarificari am solicitat colaborarea si sprijinul aparatului propriu de specialitate
al primarului,raspunzand pozitiv la solicita re,ajuta nd munca
comisiei.Activitatea mea s-a defasurat de fiecare data in spiritul dezvoltarii
comunei Fundu Moldovei.
Am luat cuvantul atunci cand am considerat ca este necesar,avand prilejul sa
imi exprim liber punctul de vedere asupra problemelor dezbatute,dupa care am

studiat hotararile adoptate ,procesele-verbale ale sedintelor de consiliu,avand
un dialog permanent cu cetatenii comunei,informandu-i si de modul cum pot
lua la cunostinta de aceste acte,la afisierul Primariei,respectiv pe site-ul
Prima rie i.
Ca reprezentant al comunitatii,am incercat sa identific nevoile comunei,

prioritatile,problemele cu care cetatenii se confru nta, indiferent de natura
lor,probleme pe care le-am adus la cunostinta executivului si am urmarit
rezolvarea lor acolo unde era cazul.Precizez ca am tinut si audiente,in anul
2018 am initiat si desfasurat actiuni sociale in care s-a acordat ajutor material

unor familii nevoiase din comuna.

ln calitate de ales local,am depus la termen si in conformitate cu prevederile
legale in vigoa re,decla ratia de interese si avere personala.

lmi exprim regretul ca nu am reusit sa rezolv mai multe probleme sesizate de
catre consateni,insa voi fi intotdeauna prezent in mijlocul dumnealor incercand
sa-i sprijin.
Doresc sa multumesc tuturor concetatenilor mei pentru increderea pe care
mi-au acordat-o si sa ii asigur de intreaga mea rcunostinta si disponibilitate in a
le fi util.

Cu respect,

cony{6}ocal
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