
GĂINĂ FLORINEL- CONSILIER LOCAL COMUNA ȘARU DORNEI

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

RAPORT DE ACTIVITATE

Aferent anului 2021

          Subsemnatul, Găină Florinel, având calitatea de consilier local din partea
Partidului Național Liberal în cadrul Consiliului Local al comunei Șaru Dornei,
județul Suceava,  în conformitate cu prevederile art.225 al.(2) din Ordonanța de
Urgență  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  codul  administrativ,  depun  prezentul
raport de activitate pentru anul 2021.

     Obiectivele urmărite în anul 2021 au fost următoarele:

- Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și respectarea lor în limita legii,

- Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local
al comunei Șaru Dornei aprobat prin HCL 8/2021;

- Studierea legislației specifice,

- Implicarea în relația cu cetățenii;

    Activitățile desfășurate în anul 2021 s-au concretizat în:

1. Participarea  la  ședințele  ordinare  și  extraordinare  ale  Consiliului
Local;

2. Îndeplinirea atribuțiilor de Secretar al Comisiei de specialitate III din
cadrul Consiliul Local- comisia pentru administrație publică locală, juridică
și  de  disciplină,  amenajarea  teritoriului  și  urbanism,  apărarea  ordinii  și
liniștii  publice,  a  drepturilor  cetățenilor,  constituită  prin  Hotărârea
nr.41/2020;

3. Activitatea desfășurată în calitate de responsabil zona Neagra Șarului,
desemnat ca urmare a aprobării planului de acțiuni privind gospodărirea și
înfrumusețarea comunei Șaru Dornei, județul Suceava, prin HCL nr.10 din
26.03.2021;

1. Luarea la cunoștință a proiectului ordinii de zi, întrebări, interpelări,
exprimarea punctului de vedere, exprimarea votului;



2. Îndeplinirea  atribuțiilor  prevăzute  de  Oug  57/2019,  privind  codul
administrativ;

3. Urmărirea modului de derulare a activităților edilitar-gospodărești care
au ca scop înfrumusețarea și buna gospodărire a comunei

4. Urmărirea modului de derulare a activităților edilitar-gospodărești care
au ca scop protejarea mediului în buna gospodărire a comunei;

5. Urmărirea modului de selectare și transmitere a gunoiului din partea
cetățenilor;

6. Acțiuni  de  coordonare  în  privința  implicării  tuturor  cetățenilor
comunei  pe  zona  de  responsabilitate  și  nu  numai,  de  urmărire  a
activităților edilitar-gospodărești de toaletare a copacilor, de reparare a
gardurilor,  de  îngrijire  a  spațiilor  verzi,  de  curățare  a  rigolelor,
șanțurilor, a canalelor colectoare ale apelor pluviale care au ca scop
atât  protejerea mediului  cât  și  înfrumusețarea și  buna gospodărire a
comunei;

7. Implicarea în acțiuni de reparare a infrastructurii;

8. Implicarea  în  acțiuni  de  reparare  a  drumului  distrus  de  inundații,  a
căilor  de  acces  către  gospodăriile  cetățenilor  în  zona  de
responsabilitate  în  colaborare  cu  persoanele  aflate  la  conducerea
comunei – a  d-lui  Primar Cătălin  Ioan IORDACHE și  a  d-lui  Vice
primar Liviu CRĂCANĂ, cât și cu gospodarul cu suflet mare care a
donat  terenul  pentru a  fi  lățit  drumul  aici  țin  să-l  evidențiez  pe dl.
Mihai DANEA;

9. Implicarea în acțiuni de coordonare și consiliere a cetățenilor comunei
în ce privește activitatea actuală cît și priectele viitoare.

10.Acțiuni  personale  de  dezăpezire,  de  împrăștiere  de  material
antiderapant  și  de  dezghețare  a  podețelor  de  traversare  a  drumului
comunal către Mănăstirea Dornelor;

          În ceea ce privește relația cu executivul cât și cu colegii sunt numai
cuvinte  de  laudă  deoarece  am  putut  să  derulăm  activitățile  propuse  si
aprobate  fiecare  aducând  un  aport  sporit  la  ședințele  Ordinare  și
Extraordinare  ale  Consiliului  Local  cu  argumente  pro  sau  contra  pentru
bunul mers al activității în litera și spiritul legii în interesul cetățeanului.

                                                                          Consilier local

                                                                           Găină Florinel


