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RAPORT DE ACTIVITATE

Doroftei Florin Mihai, consilier al Consiliului Local Fundu Moldovei, in baza art,51 alin.4 din legea
nr.215/2001 facand parte din comisia pentru invatamant,sanatate si familie,munca si protectie sociala,
activitati social cultural,culte,protectie copii,turism, am procedat la intocmirea raportului de activitate
pe anul 2018.
Una din cele mai onorante activitati ale vietii publice este reprezentarea comunitatii si

concetatenilor,iar

tai iar un consilier

local trebuie sa se informeze asupra problematicilor comunitatii pe

care o reprezinta.
Am fost mereu aproape de cetateni in special in zona Secari

cu care am discutat permanent,

si a

caror probleme le-am adus la cunostinta administratiei locale pentru a fi solutionate exceptie facand
problemele complexe legate de situatii speciale,care uneori nu pot fi rezolvate de Consiliu Local.
Ca membru in Consiliu Local al comunei Fundu Moldovei, am participat la

intalniri pe probleme

specifice cu diversi cetateni si oameni de afaceri din comuna.
ln ceea ce priveste activitatea in plenul consiliului, in decursul anului 2018 am participat la
majoritatea sedintelor ordinare si extraordinare.ln cadrul comisiei din care fac parte am urmarit cu mare

atentie continutul,din punct de vedere economic al proiectelor de hotarare care urmau a fi dezbatute la
sedintele consiliului Local.
ln calitatea mea de consilier al Partidului Social Democrat am actionat conform principiilor

partidului de solidaritate,responsabilitate si egalitatea de sanse.

toti consilierii si am
sustinut diferite tematici la numeroase proiecte de hotarare.Cele mai importante tematici dezbatute de
catre consilieri au fost: bugetul comunei care necesita urmarire permanenta,asigurarea utilitatilor
La sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local am conlucrat cu

publice,stabilirea taxelor si impozitelor fiind o tema importanta pentru cetateni,problematica
investitiilor directe care creaza locuri de munca si ajuta la micsorarea somajului din comuna,
problematica gospodaririi comunei,probleme sociale.
Am participat la diverse evenimente si manifestari organizate in cadrul comunei Fundu
Moldovei,dezbateri publice,actiuni culturale sau commemorative de interes local.
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