
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MUNTENII DE SUSJUDETUL VASLUI

RApoRr DE ACTTuTATE pE ANu_L_ @ Z_0/ Lal consilierului local UNGUREaNU fOru

Subsemnatul ungureanu Ion, ales in anul 2012, consilier in cadrulconsiliului Local Muntenii de sus pe listele electorale ale uniunii social Liberale.in anul 2013 am desfdgurat activitatea ca membru in cadrur comisiei pentruadministralia pubrici rocari, juridici, curturio tineret qi sport, protecfie giasistenfi sociali 9i petifii din cadrul consiliurui rocar ar comunei Muntenii deSus si in cadrul comisiei de programe gi prognoze de dezvortare economico-
sociali' buget-finante, parteneriat gi relafii de cooperare din cadrul consiliului
local al comunei Muntenii de sus, pana in luna iunie, cand au fost modificate
comisiile de specialitate ale consiliului local. Din luna iunie am desfdgurat
activitatea ca membru in cadrul comisiei de organ izare, dezvortare urbanistici
9i amenajarea teritoriului, administ rarea domeniului public ai privat alcomunei' protecfia mediului inconjuritor din cadrul consiliului local alcomunei Muntenii de Sus.

Am parti cipat la toate gedinfele ordinare gi extraordinare organizate lainifiativa domnului primar, Anton vasile, unde au fost adoptate un numdr total de
66 de hotdrdri ale consiliului local. Am convocat consiliul local, impreuna cu alti
consilieri locali, in sedinta extraordin ara, inluna ianuarie.

in cadrul qedinlelor m_am inscris la cuv6nt, c6nd
impus modificarea sau compretarea unor proiecte de hotdrdri.

$edinfele din plenul consiliului dar gi cere din cadrul comisiei de
specialitate s-au desfdgurat intr-o atmosferd de lucru prielnicd, folosindu_se unlimbaj adecvat' potrivit cu importanfa funcfiei de demnitate publicd a alegilor
locali, existand si unele exceptii.

prin pozilia mea s-a



M-am intdlnit foarte des cu cetd{enii comunei, prilej cu care am discutat
despre prioritdlile gi agteptdrile acestora de la autoritdlile locale.

Am cdutat sd fiu un fidel suslindtor al opiniilor qi solicitdrilor adresate
consiliului local de cdtre cetdfeni, dar qi un bun mesager al deciziilor adoptate in
plenul consiliului, cu privire la ceea ce interes eazd, in mod nemijlocit cetd{enii,
precum gi un bun formator de opinie.

M-am preocupat de modul de sus{inerea diverselor proiecte de hotdr6ri,
ini{iate de primarul comunei, pe care in urma anarizdrii in cadrul qedinfelor
comisiei de specialitate le-am avizatin mod favorabil.

M-am adresat consiliului local cu toate doleanlele cetd{enilor, cdut6nd
impreund solufii de rezolvare.

Am susfinut gi apreciat activitateacolegilor consilieri locali, a primarului
qi viceprimarului comunei.

Pe viitor md gandesc cum sd gdsesc cele mai bune solu{ii sd stimulez gi
sd implic comunitatea pentru colaborare gi implicare mai suslinut6 pentru
rezolvarea in comun a problemelor qi treburilor publice ce cad in competenfa
consiliului local.
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