
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

CONSILIER LOCAL -DAHON IOSIF
COM. BORCA, JUD, NEAMT

in conformitate cu prevederile legii nr. 21512001-Legea administraliei
publice locale-fiecare consiler local are obligafia si prezinte un rapofi anual de

activitate , care va fi fbcut public prin grij a secretarului conform ant.54 al legii
mai sus men{ionate, in al. 1 ,, Dupd constituirea consiliului local iEi organlzeazd

comisiile de specialitate , pe principalele domenii de activitate".
Urmare acestui fapt gi fdcAnd parte din comisia juridi cd, am partictpat
pemanent la qedin{ele de comisii de activitate cat gi la gedinfele ordinare gi

extraordinare ale consiliului aducandu-mi aportul de fiecare datS pentru bunul

mers al activitd!ilor;i nu numai.
Am participat Ia dezbaterea tuturor proiectelor de hotdrire de consiliu precum qi

la adoptarea 1or impreund cu alli consilieri, avAnd o colaborare fructuasd pentru

bunul mers a1 activitdlilor qi in special pentru dezvoltarea ioca1it61ii.

De fiecare datd in cadrul disculiilor cu consilierii in qedinle1e lunare, am

dezbdtut stadiul lucrdrilor de reabilitare Ei intreiinere a drumurilor din localitate

perecum gi celelalte lucrdri care au fost finanlate de la bugetul local sau prin

proiecte de infrasctucturi finanfate de la Uniunea European6.

De fiecare datd mi-am spus punctul meu de vedere cu privire la intrelinerea
iluminatului public care a necesitat inlocuirea 15mpi1or Ei implicit a becurilor.

intruc6t activitate de consilier nu se rezumd numai la ;edinlele ordinare sau

extraordinare stabilite lunar, de fiecare datd c6nd am avut ocazia am participat la

diverse acliuni qi dezbateri cu cetd{enii din Borca, fdcAnd diverse propuneri
pentru dezvoltarea comunei noastre, pe cAt posibil fiind in serviciul
colectivitalii locale.
O colaborare foarte bund am avut-o cu salariaJii Primdriei ori de cdte ori am

solicitat diferite relafii primind sprijinul acestora.

Sper ca anul 2018 sd ne aducd mai multe rea\izdri, mb voi implica mai activ in
toate problemele qi cerinlele ce vor aparea.
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