
RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERTILIJI
LOCAL DINUMIHAIL PEANUL 2O2O

Subsemnatul Dinu Mihail in calitate de consilier local ales pe
listele Partidului Social Democrat, iar in urma exprimarii votului
cetatenilor am obtinut aceasta functie.

In urma voturilor al consiliului local al comunei
sa fac parte din comisia de agricultura.

Am participat la toate sedintele ordinare in numar de 2 si
extraordinare 2,4 sedinte de comisii ale consiliului Iocal piscu.

Am contribuit la rczolvarea problemelor ivite cu ocazia initierii
proiectelor de hotarari astfel incat hotararile adoptate sa fie cat mai
folositoare comunitatii pe care o reprezint in calititeamea de consilier
local.

Am facut parte din comisia de
teritoriul comunei.

receptie a unor lucrari realizate pe

Am ridicat problema solutionarii cainilor vagabonzi.

Am atras atentia asupra existentei diverselor probleme de pe raza
intregii comunitati.

TANUARTE 202b_,.

CONSILIER LOCAL

DINU MIHAIL

Piscu am fost ales



Raport de activitate al consilierului local Dinu Mihail
pe anul 2021

La alegerile locale d:mzo2o am candidat penku un loc de consilier local, din partea partidului
Social Democrat, in urma exprimarii votului cetatenilor am obtinut aceasta functie.

Cu ocazia sedrntei de constituire a consiliului l0cal Piscu din data de 30.1o.2o2oam fost validat siam depus juramantul conform legii.

Dupa constituirea consiliului local, acesta a stabilit organizareacomisiilor de specialitate, in urmapropunerilor am fost ales sa fac parte drn comisia de agricultura.

De la rnceput mi-am propus ca activitatea mea in cadrul consiliului local cat si in comisie sa aibaun caracter activ, sa respect tegile si regulamentul de flurctionare, sa particip activ la sedintele ce vor fi
convocate, sa vin cu propuneri penfu imbunatatrea sau comple tarea proiectelor de hotarari.

Am participatlatoate sedurtele, respectiv 12 sedrrte ordinare si 10 exffaordinare, ale consiliuluilocal si 22 de sedrnte ale comisiei de speciaritate din care fac parte.

In cadrul comisiei din care fac parte am dezbatut toate proiectele de hotarari propuse pentru
ordinea de zi si am votat pentru avizxe pozitiva.

Privind activitatea mea in cadrul consiliului local afirm ca in fiecare sedrnta mi-am adus aporlulprivind interventii directe la dezbaterea pe proiectele de pe ordrnea de zi, iarla punctul ,,diverse,, 
am venitcu interventii lrr semnalarea urior cerinte ale cetatenilor comunei, cat si cu proprureri pentru imbunatatireavietii sociale, ca exemplu in una din sedinte amluat initiativasi am propus sa instiintam cetatenii dncomuna atat prrr pliante cat si cu discutii verbale, in vederea colectarii gunoiului menajer cat mai corect.

Am purtat discutii si am instilrtat toti cetatenii care locuiesc in zonacaii ferate pentru a nu maidepozita gunoiul si alte materiale in zonamaisus mentionata.

Am avut tot timpul discutii cu cetatenii din comuna pentru a lua lacunostinta de problemele lor siam transmis mai departe in sedintele de consiliu pentru a putea fi rezolvate.

In continuare imi propun ca activitatea mea sa contribuie in mai mare masura la activitatileconsiliului local, sa vin cu propuneri concrete pentru bgnul mers al localitatii noasfe.
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