
Raport de activitate al consilierului local SAVA CULAI pe anul

2420

in urma exprimirii votului cetdfenilor din comuna Piscu la alegerile locale

din 2020 am fost ales in funclia de consilier local, funclie pentru care am

candidat din partea Partidului Social Democrat

Cu ocazia gedinlei de constituire a consiliului local Piscu din data de

30.10.2020 am fost validat $i am depus jurdmdntul conform legii.

Dupd constituirea consiliului local , acesta a stabilit organizarea comisiilor de

specialitate iar in urma propunerilor am fost ales sd fac parte din Comisia

'buget-finanle'.

Mi-am inceput mandatul cu gandul de a participa activ in cadrul consiliului

cdt giin comisie.

Am fost prezent la cele doud gedinle ordinare gi la cele doud gedinle

extraordinare .Am participat la dezbaterea proiectelor de hotirdri de pe

ordinea de zi propuse de domnul primar Vlad $tefah , F€ care le-am avizat

pozitiv.

Am discutat permanent cu cetd1enii, le-am preluat problemele gi le-am adus

in atenfia consiliului la gedin[ele ordinare.

Am ingtiintat cetdfenii atdt verbal cdt gi prin pliante redactate de primdrie in
A privinla colectdrii pi depozitdrii gunoiului menajer dar mai ales al celui de grajd.

ln acest sens am avut disculii cu crescdtorii de animale gi cu posesorii de

atelaje.

Pentru anul urmdtor de mandatimi propun sd desfdgor o activitate sustinutd

avSnd ca principal scop imbundtdfirea vielii sociale a concetdfenilor.
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Raportdeactivitatealconsi[:l,'localSAVAcULAlpeanul

Am candidat la alegerile locale din anul 2o2o pentru un loc de consilier local'

dinparteaPartiduluisocialDemocrat.Amoblinutaceastdfunclieinurma
votului exprimat de citre concetSleni'

in gedinla de constituire a consiliului local Piscu din data de 30'10'2020 am

fost validat $i am depus iurdm6ntul conform legii'

DupSceafostconstituitconsiliullocals.astabilitorganizareacomisiilorde

specialitate iarin urma propunerilor am fost ales s5 fac parte din comisia

'buget-fina n!e'.

Mi-ampropuscagiinanul202lsSparticiplatoategedinxele,atatcele

ordinare gi extraordinare,cat gi la cele pe comisie,indeplinindu-mi cu succes

aceasta propunere.Astfel am fost prezent la cele 12 gedinle ordinare'10 gedinfe

extraordinare ale consiliului local c6t 9i Ia cele 22 de gedinle pe comisia de

buget-finanle din care fac Parte'

Am urmSrit permanent sd respect legile 9i regulamentul de funclionare'Am

participat activ la toate gedinlele iar cand a fost cazul am venit cu propuneri de

imbundtdlire sau completare a proiectelor de hotSr6ri'

AmdezbStuttoateproiecteledehotS16ripropusepentruordineadeziin
comisiadincarefacpartegiamVotatpentruavizarealorpozitiva.

in ceea ce privegte activitatea mea in cadrur consiriurui locar pot spune cd mi-

amadusaportulingedinleintervenindladezbatereaproiectelordepeordinea
de zi.

Am participat la mai multe licitalii organizate de consiliul local Piscu' fdcSnd

parte din comisiile respective.Am fost propus gi am participat de asemenea in

mai multe comisii de receplie a unor lucrdriin special de refacere a drumurilor

din comuna Piscu 9i satulVameg'

Am fostin contact permanent cu cetilenii purt6nd cu ace$tia disculii , ru6nd

lacunogtinldproblemelecucareseconfruntd,problemepecarele.am
prezentatin gedinlele de consiliu urmdrind in deaproape rezolvarea lor'



Din categoria problemelor semnalate 9i rezolvate a$ enumera doar

cdteva,respectiv:

-Rezolvarea iluminatului stradal de pe strdzile Peneoagi si Rizdgii Iui $tefan

-Refacerea drumului pietruit de pe strada Pescarilor in zona domnului

Belehoi

-Curdlarea si desfundarea rigolei de scurgere de pe strada Rdz5gii lui $tefan

in zona domnului Mocanu.

in continuare imi propun sd contribui activ in cadrul consiliului local pentru

bunul mers al Iocalitdfii Piscu.
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