
ANTONE GEORGIANA- CONSILIER LOCAL COMUNA ȘARU DORNEI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

RAPORT
 de activitate aferent anului 2021

Subsemnata, Antone Georgiana, consilier local în cadrul Consiliului
Local  al  comunei  Șaru  Dornei,  din  partea  Partidului  National  Liberal,
mandat  validat   prin  Incheierea  din  data  de  12.10.2020,  pronuntata  de
Judecatoria  Vatra  Dornei   in  dosarul  1655/334/2020, 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.

I Obiective Urmărite:
1.  Studierea,  insusirea si  respectarea prevederilor  reiesite  din OUG

nr.57 din 2019 din Codul Administrativ;
2.  Respectarea  Regulamentului  de  organizare  si  functionare  a

Consiliului local al comunei Saru Dornei;
4. Respectarea Hotararilor Consiliului Local al comunei Saru Dornei;

II.Participarea la sedintele Consiliului Local
 -  am  fost  prezenta  la  sedintele  ordinare  si  extraordinare  ale

Consiliului Local al comunei Saru Dornei, cu exprimarea punctului de
vedere  asupra  tuturor  problemelor  inscrise  pe  ordinea  de  zi  si  votul
acordat pentru proiectele de hotarari;

-  sunt  membra  a  Comisiei  pentru  învăţământ,  sănătate  şi  familie,
muncă  şi  protecţie  socială,  activităţi  social-culturale,  sport,  culte,
protecţie copii;

-  am participat la sedintele consiliului local si la intalnirile de lucru
convocate de Primarul comunei Saru Dornei si  am luat la cunostinta
toate propunerile si toate problemele care s-au prezentat;
- prin votul meu am sustinut proiectele importante pentru comuna Saru
Dornei;
- am avut intalniri cu cetateni ai comunei discutand problemele cu care
s-au confruntat si le-am propus spre solutionare in sedintele Consiliului
Local  si  impreuna  cu  dl  primar  si  dl  viceprimar  al  comunei  Saru
Dornei;
- am facut parte din comisia de concurs al directorului scolii  (Scoala
Gimnaziala Neagra Sarului, comuna Saru Dornei); 
- am dus la indeplinire sarcinile stabilite prin planul de lucrari si actiuni
pe anul 2021;



- am  sustinut  permanent  problema  reciclarii  corecte  si  protejarea
mediului inconjurator;
- am propus acapararea proiectelor prin Fonduri Europene;
- am sprijinit eforturile consiliului local si a dl primar in campania de
prevenire si combatere a pandemiei Covid 19;
- sprijinirea  si  participarea  directa  la  toate  actiunile  si  activitatile
specifice organizate de instituiile de cult (biserica ortodoxa);

Consider ca pe durata anului 2021 mi –am indeplinit cu responsabilitate
obligatiile si atributiile specifice functiei de consilier local, obiectiv pe care il
voi urmari si in anul 2022.

                       
Consilier local       
Antone Georgiana


