RAPORT DE ACTIVITATE

Filuf Filaret, investit in functia de consilier, in urma
alegerilor locale care au avtrt loc in iunie 2016, am fost ales pe lista de
Subsemnatul Ursu

candidafi ai PNL filiala Fundu Moldovei,
Avdnd in vedere prevederile art.5l alin.4 din Legea w.21512001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata,
prezint urm6toarele:
- in cursul anului 2018, am participat la gedinlele Consiliului Local
Fundu Moldovei, at6t ordinare cat si extraordinare, la fel am participat si la
gedin(ele comisiei de specialitate din cadrul c6reia fac parte gi anume: Comisia
pentru invSfdmant, s6n6tate gi familie, munci qi protecfie social6, activitei
social-culturale, culte, protecfie copii, turism, unde au fost dezbdtute
inform6rile, expunerile de motive, rapoartele inaintate acestora, lu6nd act de
fiecare data, de problemati ca tratata.
In cadrul comisiei de specialitate, am studiat, analizat si am luat parte la
dezbaterea proiectelor de hotirAri depuse la comisia de specialitate, vot6nd
ayizarea favorabila sau amAnarea acestora, aqa cum rezulta din procesele
verbale intocmite pentru consemnarea lucririlor gedinlelor de lucru. Toate
proiectele de hotlr6ri au fost supuse la vot, avizarea favorabila a acestora,
av6nd loc cu votul majoritdlii consilierilor - membrii ai comisiei afla1i in
func1ie.

In anul 201 8 au lbst adoptate un nr. mare de hotir6ri in cadrul gedinlelor
ordinare gi extraordinare.
In calitate de consilier, la qedinlele Consiliului Local, am luat de mai
multe ori cuv6ntul, cind a fost cazul, ocazie cu care am propus dezbaterea mai
multor probleme pentru bunul mers al activiteili Consiliului Local, a
activitSlilor din comund qi din satul unde locuiesc, iar in cadrul comisiei de
specialitate din care fac parte, in urma analizelor efectuate impreuni cu ceilalli
membrii ai comisiei, am avizat favorabil mai multe proiecte de hotErAri.
- nu am acordat audiente, insi de mai multe ori, ocazional, am purtat
disculii cu grupuri restr6nse de cetifeni, despre activitatea Consiliului Local,
despre unele legi in vigoare si despre hotirdrile Consiliului Local adoptate.
Am luat parte de asemenea, la toate manifest5rile culturale care s-au
desftgurat in comund ftc6nd parte din comitetul de organizare al acestora, sau
contribuind material gi financiar.
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