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Subsemnata, Pata  Ionela,  avand calitatea de consilier local,  din partea
Partidului  National  Liberal  in  cadrul  Consiliului  Local  al  comunei  Saru
Dornei,  judetul  Suceava,  in  conformitate  cu  prevederile  art.  225 al.(2)  din
Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ,
depun prezentul raport de activitate pentru anul 2021.

      În anul 2021 am depus eforturile necesare pentru atingerea
următoarelor obiective:

- respectarea juramantului depus si asumat prin semnatura la investirea in
functia de consilier local in cadrul Consiliului Local Saru Dornei;

- indeplinirea atributiilor prevazute de lege, Respectarea Regulamentului
de organizare in functionarea  Consiliului  Local  al   comunei  Saru
Dornei aprobat prin HCL 8/2021;

- studierea legislatiei specifice, implicarea in relatia cu cetatenii;
- luarea  la  cunostinta  a  proiectului  ordinii  de  zi  a  ședinței  Consiliului

Local, intrebari, interpelari, exprimarea punctului de vedere, exprimarea
votului;

- ducerea  la  indeplinire  a  sarcinilor  reiesite  din  Hotararile  Consiliului
Local al Comunei Saru Dornei;

- urmarirea modului de derulare a activitatilor edilitar-gospodaresti care
au ca scop infrumusetarea si buna gospodarire a comunei;

- identificarea  problemelor  existente  in  sectorul  de  responsabilitate  si
prezentarea acestora in sedintele consiliului local si cautarea solutiilor
de rezolvare a acestora;

- indeplinirea atributiilor si obligatiilor specific comisiei de specialitate in
care am fost aleasa.

     Activitatile din anul 2021 s-au materializat în :

- Participarea la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului  Local;
- Indeplinirea atributiilor de Presedinte al Comisiei de specialitate III din

cadrul  Consiliul  Local-  comisia  pentru  administratie  publica  locala,



juridica  si   de   disciplina,   amenajarea   teritoriului   in   urbanism,
apararea  ordinii   si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, constituita
prin Hotararea nr.41/2020;

- Activitatea  desfasurata  in  calitate  de responsabil  zona Sarisorul  Mic,
desemnata  ca  urmare  a  aprobarii  planului  de  actiuni  privind
gospodarirea si infrumusetarea comunei Saru Dornei, judetul Suceava,
prin HCL nr.10 din 26.03.2021;

   Consider că, în anul 2021, mi-am îndeplinit onorabil  mandatul de consilier
local.

                                  Consilier local,
                                                               Pața Ionela


