SFÎCA CRISTIAN- CONSILIER LOCAL COMUNA ȘARU DORNEI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

RAPORT DE ACTIVITATE
Aferent anului 2021
Subsemnatul, Sfîca Cristian, 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.
Activitățile desfășurate în anul 2021 s-au concretizat în:
1. Participarea la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local;
2. Îndeplinirea atribuțiilor de Președinte al Comisiei de specialitate I din cadrul
Consiliul Local- 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, 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;
Participarea la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local prin expunerea
votului personal, al punctului de vedere ori de cate ori am considerat necesar asupra
problemelor supuse dezbaterii în ședință.
De fiecare dată, în cadrul discuțiilor cu ceilalți consilieri locali am dezbătut stadiul de
reabilitare și întreținere a drumurilor din comună precum și celelalte lucrări care au fost
finanțate de la bugetul local sau prin proiecte finanțate din surse guvernamentale.
Am susținut și promovat toate proiectele ce au vizat educația, protecția socială,
activitățile culturale, sportive, de sănătate și cele ce țin de dezvoltarea comunei.
Identificarea problemelor existente în sectorul de responsabilitate și prezentarea
acestora în ședințele Consiliului Local și căutarea soluțiilor de rezolvare a acestora.
Sprijinirea desfășurării oricărei activități inițiate de consilierii locali, primar, cetățeni.
În anul 2021 mi-am îndeplinit mandatul cu bună-credință și cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
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