RAPORT DE ACTIVITATE

Subsemnatul

fimpiu Dorel, consilier in cadrul Consiliului

Local Fundu

Moldovei qi frc6nd parte din comisia pentru administrafia publici locali,
juridici qi de disciplind, apdrarea ordinii gi linigtii publice, a drepturilor
cetii{enilor, protectia mediului, am desftSurat activiEti in cadrul Consiliului
Local Fundu Moldovei gi aduc la cunogtinld urmitoarele :
Am asigurat prezenta la majoritatea qedin[elor ordinare gi cele
extraordinare, in urma cirora, pe baza dezbateilor, au fost adoptate hot6rdri ale
Consiliului local.
In timpul gedinlelor am avut cuvdntul, c6nd, prin punctul meu de vedere
am propus aprobarea, modificarea sau completarea proiectelor de hotirdre.
Am fost ales preqedinte de qedinle pe o perioadi de 3 luni de zile
cdnd qedinlele s-au desftqurat in mod statutar.
Am avut numeroase intdlniri cu cetitenii din satele comunei, gi am
transmis cAt mai explicit proiectele consiliului local, prelu6nd de fiecare dati
propunerile acestora, pe care le-am transmis consiliului local.
Am atenlionat executivul cu privire la cheltuirea banului public qi
necesitatea perfectiondrii qi specializirii func{ionarilor publici pentru atragerea
de proiecte cu finantare internaJionals.

Dar pentru cd bugetul comunei este mic, desigur cA se pot discuta mai
multe neajunsuri gi neimpliniri care agteaptd rezolvare in perioada urmitoare.
Am fost de acord cu majoritatea proiectelor de hotirAri gi am contribuit cu
priceperea qi buna mea credin@ la rezolvarea tuturor problemelor care ne-au fost
deduse spre competente.
Am numai cuvinte de apreciere la adresa tuturor colaboratorilor, colegi
consilieri locali, primar, viceprimar qi functionari publici din aparatul de
specialitate al primarului comunei.
Sunt inc6ntat de existenla numeroaselor date qi informalii postate pe
site-ul primdriei, pe care il apreciez ca hind dintre cele mai bune surse de
informare.
Am ca obiectiv in perioada imediat urmdtoare, si conving cAt mai mulli
cetdleni si acceseze site-ul primdriei de unde pot fi informali prompt despre
activitatea autoritelilor locale ale comunei noastre.
In concluzie pot spune ci avem o serie de impliniri, dar fireqte, sunt qi
unele neajunsuri, pe care va trebui sd le solu(ionim in perioada urmdtoare a
mandatului nostru.
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