RUGINA OCTAV- CONSILIER LOCAL COMUNA ȘARU DORNEI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

RAPORT DE ACTIVITATE
Aferent anului 2021
Subsemnatul, Rugină Octav, având calitatea de consilier local din
partea Partidului Social Democrat 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.
Doresc să menționez cu prioritate că, în cursul anului 2021, am participat
la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local, aducându-mi
aportul prin intervenții directe la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea
de zi, iar în cadrul punctului „Diverse” am semnalat cerințe ale cetățenilor
comunității și am venit cu propuneri concrete pentru îmbunătățirea vieții
social-economice.
Pentru fiecare ședință a Consiliului Local am luat la cunoștință proiectul
ordinei de zi și am votat proiectele de hotărâre prezentate, urmărind, cu
prioritate, interesul cetățeanului.
Sunt membru al Comisiei de specialitate II -comisia pentru învățământ,
sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale,
sport, culte, protecție copii, organizată în cadrul Consiliului Local al
comunei Șaru Dornei prin Hotărârea nr.41/2020, iar în această calitate am
participat la ședințe și mi-am exprimat votul pentru avizarea proiectelor de
hotărâri transmise comisiei.
De la începutul mandatului mi-am propus ca activitatea mea în cadrul
Consiliului Local și al comisiei să aibă un caracter activ, transparent, să
respect legislația în vigoare, precum și Regulamentul de organizare și
funcționare, să particip activ la ședințe și să vin cu propuneri pentru
îmbunătățirea sau completarea proiectelor de hotărâri.
În cursul anului 2021 am participat la lucrările aferente aducțiunii de
apă în comuna Șaru Dornei, zona Dănești.

Consider că, în anul 2021 am avut o bună colaborare cu cetățenii,
încercând să aflu care sunt problemele existente la nivelul comunității, prin
întâlniri periodice cu aceștia.
M-am implicat în mod deosebit în atingerea obiectivelor stabilite de
Consiliul Local, când am fost desemnat responsabil în zona Șaru Dornei cu
acțiunile de înfrumusețare și bună gospodărire a comunei Șaru Dornei.
În anul 2021 am depus eforturi pentru îndeplinirea onorabilă a
mandatului de ales local, lucru pe care mi l-am propus și în anul 2022.

Consilier local
Rugină Octav

