
CONSILIER TOCAL DIMA NICOLETA

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021

Subsemnata,Dima N icoleta,consilier local al orasului Caza nesti,investit in functie in urma alegerilor
locale din septembrie 2020, din partea formatiunii politice PSD,in temeiul prevederilor art.114 din OUG
5712Ot9, va prezint raportul de activitate pentru anul 2021.

Am fost validata prin hotarare judecatoreasca, am depus juramantul si din acel moment am hotarat
sa fiu in slujba cetateanului.

Activitatea desfasuratsa pe parcursul anului 2021 a avut la baza prevederile din:

-OUG N.l7/2019 privind Codul Administrativ

-Prevederile juramantului depus si asumat prin semnatura la ceremonia de constituire al Consiliului
Local al orasu lui Cazanesti.

-Hotararea Consiliului Local privind repartitia pe comisii de specialitate.

Sunt membru in Comisia pentru munca si protectie sociala, invatamant, activitati social-culturale,
sport, sanatate, familie siprotectia copilului.De asemenea, sunt secretarul Comisiei pentru prognoza si
programe de dezvoltare economica,activitati econom ico-financiare, investitii, organizare si functionare a
serviciilor publice de interes local, realizarea lucrarilor publice.

ln cadrul comisiilor din care fac parte, activitatea a constat in participarea la lucrarile comisiei
conform programului stabilt, in verificarea tuturor proiectelor de hotarare premergatoare sedintei de
consiliu local ,in formularea de propuneri si amendamente la proiectele de hotarari si in exprimarea
opiniilor pe marginea documentatiei propuse spre avizare.

ln baza prevederilor mai sus mentionate, activitatea personala s-a concretizat prin:

-indeplinirea atributiilor si obligatiilor ce revin consilierilor locali investiti in functie odata cu
constituirea Consiliului Local al orasului Cazanesti

-am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local pri exprimarea
votului personal, al punctului de vedere ori de cate ori am considerat necesar, asupra problemelr supuse
dezbaterii in sed inta.

-am sprijinit toate activitatile institutiilor de invatamant, cultelor si initiativele celorlalti
colegi,pentru a se desfasura in conditii normale.

Atat in cadrul sedintelor ordinare,cat si in cadrul comisiilor am activat pentru:

-respectarea prevederilor legale in ce priveste valorificarea patrimoniului privat al localitatii si

utilizarea domeniului public

-imbunatatirea activitatii instructiv-educative

-respectarea interesului cetatenilor
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