CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOȚEȘTI
Consilier local: Lungu Cătălin
Partid: Partidul Național Liberal

Raport de activitate
pentru anul 2021

Activitatea desfășurată pe parcursul anului 2021 a avut la bază prevederile legale în
vigoare, astfel:
- O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Boțești,
județul Vaslui;
Candidat la alegerile locale din anul 2020 pe lista Partidului Național Liberal, pentru
funcția de consilier local, am fost validat prin hotărâre judecătorească, iar prin hotărârea
Consiliului Local sunt membru al Comisiei pentru activități economico-financiare, agricultura,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, juridica și de disciplină, socialculturale, culte, învățământ, sănătate și familie, munca și proiecție sociala, protecție copii,
tineret și sport.
În această funcție, activitatea personală, s-a concretizat prin:
✓ Însușirea și respectarea prevederilor legale privind activitatea de consilier local;
✓ Îndeplinirea atribuțiilor reieșite din O.U.G. 57/2019 și Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Local Boțești;
✓ Participarea la ședințele de lucru ale comisiei de specialitate și exprimarea votului personal
pentru avizarea proiectelor de hotărâri,
✓ Participarea la ședințele Consiliului Local și exprimarea votului pentru adoptarea
hotărârilor acestuia;
✓ Identificare problemelor existente prin discuții si întâlniri permanente cu cetățenii din
sectorul de responsabilitate și nu numai;
✓ Participarea la acțiunile cultural-educative și gospodărești organizate și desfășurate în
localitate;
✓ Organizarea și desfășurarea permanentă a întâlnirilor cu cetățenii si aducerea la cunoștință
în ședințele de consiliu a problemelor ridicate de cetățeni;
✓ Un obiectiv primordial în activitatea mea, l-a constituit respectarea obligațiilor reieșite din
conținutul jurământului depus la momentul validării ca si consilier local.
În cele 12 luni de mandat vizate în prezentul raport, am încercat să reprezint interesele
comunității așa cum am crezut dc cuviința, conștient fiind că se poate și mai mult.
Voi încerca pe viitor ca, împreuna cu ceilalți consilieri locali, sa realizăm la un nivel cât
mai înalt dorințele și interesele locuitorilor comunei Boțești.
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