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          Subsemnatul, Gheorghe Airinei, având calitatea de consilier local din partea
Partidului Mișcarea Populară 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.

    În anul 2021, am participat la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului
Local și mi-am exprimat punctul de vedere asupra problemelor supuse dezbaterii,
atunci  când am considerat  necesar.  Pentru fiecare ședință am luat  la cunoștință
proiectul ordinii de zi și am votat proiectele de hotărâre expuse.

        În calitate secretar al Comisiei de specialitate I -comisia pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și
privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, turism,
servicii și comerț, organizată în cadrul Consiliului Local al comunei Șaru Dornei
prin  Hotărârea  nr.41/2020  am  participat  la  ședințele  comisiei  și  am  îndeplinit
atribuțiile prevăzute de lege.

    În ceea ce privește relația cu colectivitatea, pe parcursul anului 2021, am depus
diligențele necesare în vederea identificării problemelor existente, prin discuții și
întâlniri  permanente cu cetățenii  din sectorul  de responsabilitate,  prezentarea în
ședințele Consiliului Local și evidențierea unor soluții în rezolvarea acestora. În
acest  sens,  menționez că am participat în mod voluntar  la lucrările de cadastru
gratuit organizat prin Primăria comunei Șaru Dornei.

     Odată cu aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local a planului de acțiuni
privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Șaru Dornei, județul Suceava, am
fost desemnat responsabil în zona Sărișoru Mare, alături de doamna consilier local
Pața  Ionela.    În  această  calitate  menționez  că am sprijinit  activitățile  edilitar-
gospodărești  necesare atingerii scopului de înfrumusețare și bună gospodărire a
comunei Șaru Dornei.



      Întrucât, am considerat foarte importante aceste activități, țin să spun că am
participat  direct  la  multiple  acțiuni  de  identificare  a  locurilor  insalubre  și  am
solicitat sprijinul autoritățile locale, pentru rezolvarea acestor situații.

       Apreciez că, în cursul anului 2021, mi-am desfășurat activitatea de consilier
local  cu  bună-credință,  cu  respectarea  prevederile  legale  în  vigoare  și  ale
Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  a  Consiliului  local,  aprobat  prin
Hotărârea nr.8/2021.

                                                                          Consilier local

                                                                       Gheorghe Airinei


