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DESFASURATA DE CONSILIER LOCAL Tam6si Kdroly pE

PARCURSUL ANULUI2O2L

Detin calitatea de consilier local in cadrul CL Albesti din anu! ...2O2O.....

Pe parcursul anul 2021, in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din
O.U.G. nr.57/2OL9 privind Codu! administrativ, cu modific6rite 9i completdrile

ulterioare, depun urmatorul raport de activitate cu implicarea mea in
calitatea pe care o detin.

ln cursul anului 2O2L am participat la sedintele ordinare si extraordinare ale
consiliului local precum si la sedintele comisiei de speciatitate din care fac
parte.

ln cadrul deplasarilor mele in colectivitate am ascuttat si am preluat
problemele cu care am fost sesizat, ulterior le-am transmis executivului

pentru a incerca gasirea unor solutii de rezotvare a acestora .

!n cadrul sedintelor de consiliu local in situatia in care am considerat oportun
am venit cu propuneri noi, am adus completari la cele discutate, m-am

implicat activ pentru imbunatatirea actelor administrative care au emanat de
la consiliul local

ln calitatea mea de consilier local din partea partidului UDMR am actionat in
interesul cetatenilor si a legii, am aprobat proiectele de hotarare necesare

pentru rezolvarea unor probleme strigente si nu numai a colectivitatii .

fn anul 2O2l dar si anterior prin votut meu am incercat sa reprezint interesele
intregii colectivitati .

Data

23.O8.2022 Semnatura



JUDETUL MURE'
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DESFASURATA DE CONSILIER LOCAL VOINA BIANCA-
VALENTINA.............O"""" PE PARCURSULANULUI 2021

Detin calitatea de consilier local in cadrul CL Albesti din anut 2020....... . pe

parcursul anul 2021, in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din O.U.G.
nr.57l2OL9 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completirile
ulterioare, depun urmatoru! raport de activitate cu implicarea mea in

calitatea pe care o detin.

ln cursul anului 2O2L am participat la sedintele ordinare si extraordinare ate
consiliului local precum si la sedintele comisiei de specialitate din care fac
parte .

tn cadrul deplasarilor mele in colectivitate am ascuttat si am preluat
problemele cu care am fost sesizat, ulterior te-am transmis executivului

pentru a incerca gasirea unor solutii de rezolvare a acestora .

ln cadrul sedintelor de consiliu local in situatia in care am considerat oportun
am venit cu propuneri noi , am adus completari la cele discutate, m-am

implicat activ pentru imbunatatirea actetor administrative care au emanat de
la consiliul local

!n calitatea mea de consilier local din partea partidului ...pMp....... am
actionat in interesul cetatenilor si a legii , am aprobat proiectete de hotarare

necesare pentru rezolvarea unor probleme strigente si nu numai a
colectivitatii .

ln anul 2O2l dar si anterior prin votul meu am incercat sa reprezint interesete
intregii colectivitati .

SemnaturaData J l. C,8 . ild l.
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RAPORT DE ACTIVITATE

DE5FA$URATA DE CONSILIER MUNTEAN ANDREA slLV;A PE

PARCURSUL ANULUI 2021

Defin calitatea de consilier local in cadrul cL Albepti din anul 2024 , Pe

parcursul anul 20?1, ln conformitate cu prevederile art.225 alin'{2} din O'U'G'

nr.57/?019 privind Codul administrativ, cu modificirile 9i completirile

ulterioare, depun urmatorul raport de activitate cu implicarea mea in

calitatea pe care o detin.

in cursul anului 2021 am participat la ledintele ordinare siex$aordinare ale

consiliului local precurn gi la sedintele comisiei de specialitate din care fac

parte .

in cadrul deplasarilor mele in colectivitate am ascultat 9i am preluat

problemele cu care am fost Sesizat, ulterior le'am transmis executivului

pentru a incerca gasirea unor solufii de rezolvare a acestora .

in cadrul sedinfelor de consiliu localin situatia in care am considerat oportun

am venit cu propuneri noi , am adus completiri la cele discutate, m-am

implicat activ penru imbunatatirea actelor administrative care au emanat de

la consiliul local.

in calitatea mea de consilier local din partea partidului PMP am actionat in

interesul cetdlenilor si a legii , am aprobat proiectele de hotirire necesare

pentru rezolvarea unor probleme strigente 9i nu numai a colectivitilii .

in anul 7A2t dar 5i anterior prin votul meu am incercat si reprezint interesele

intregii colectivitS;i .
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RAPORT DE ACTIVITATE

DESFASURAT DE CONSILIER LOCAL Maier Nicolae PE PARCURSUL ANULUI

2021

Detin calitatea de consilier local PNL in cadrul Ct Albesti din anul 2016 . Pe parcursul anul 2021,

in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2)din 0.U.G. nr.57/2AL9 privind Coduladministrativ,

cu modific5rile gicompletirile ulterioare, depun urmatorul raport de activitate cu implicarea

mea in calitatea pe care o detin.

ln cursul anului 2021 am participat la sedintele ordinare si extraordinare ale consiliului local

precum si la sedintele comisiei de specialitate din care fac parte ,avand cu aceasta ocazie o

pozitie activa la majoritatea dezbaterilor privind adoptarea hotararilor puse in discutie.ln cadrul

comisiei din care fac parte am contribuit la dezbaterea proiectelor de hotarare repartizate

acesteicomisii.

ln calitate de consilier m-am implicat in aducerea proiectelor de hotarare la o fornra cat rnai

corecta si am adus amendamente benefice acestor proiecte de hotarare.Ca reprezentant al

cetatenilor am incercat sa apar drepturile si interesele acestora,in special aducand la cunostinta
primariei problemele si cazurile speciale din sectorul ce mi-a fost incredintat,

M-am preocupat de modul de sustinere a diverselor proiecte de hotarari initiate de primarul

comunei,pe care in urma analizarii in cadrul sedintelor comisiei de specialitate le-am avizat in

mod favorabil.

M-am adresat consiliului local cu toate doleantele cetatenilor,cautand sa le rezolvam in functie

de posibilitati.Am sustinut si apreciat activitatea colegilor consilieri locali si a primarului

comunei.Pe viitor ma gandesc sa gasesc cele mai bune solutii sa stimulez si sa implic comunitatea
pentru colaborare si implicare mai sustinuta in rezolvarea problemelor publice ce cad in

competenta consiliului local.

ln cele 12 luni de mandat vizate in prezentul raport,am incercat sa reprezint interesele

comunitatii asa cum am crezut de cuviinta,constient ca se putea face mai mult,dar constiet fiind
ca nu toate problemele depin doar de consiliul local. Voi incerca pe viitor impreuna cu ceilalti
consilieri locali,sa realizam la un nivel cat mai inalt dorintele si interesele locuitorilor comunei

Albesti.
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RAPORT DE ACTIVITA

DESFASURATA DE CONSILIER LOCAL STROIAN ZAHARIE PE

PARCURSUL ANULUI2O2L

Detin calitatea de consilier local in cadrul CL Albesti din anul 2021 . Pe

parcursul anul 2021, in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din O.U.G.

nr.57l20t9 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completirile
ulterioare, depun urmatorul raport de activitate cu implicarea mea in

calitatea pe care o detin.

ln cursul anului ?:OZL am participat Ia sedintele ordinare si extraordinare ale

consiliului local precum si la sedintele comisiei de specialitate din care fac

parte .

ln cadrul deplasarilor mele in colectivitate am ascultat si am preluat
problemele cu care am fost sesizat, ulterior le-am transmis executivului

pentru a incerca gasirea unor solutii de rezolvare a acestora .

ln cadrul sedintelor de consiliu local in situatia in care am considerat oportun
am venit cu propuneri noi , am adus completari la cele discutate, m-am

implicat activ pentru imbunatatirea actelor administrative care au emanat de

la consiliul local

ln calitatea mea de consilier local din partea partidului : PARTIDUL NATIONAL

LIBERAL am actionat in interesul cetatenilor si a legii , am aprobat proiectele

de hotarare necesare pentru rezolvarea unor probleme strigente si nu numai

a colectivitatii .

ln anul 2O2L dar si anterior prin votul meu am incercat sa reprezint interesele

intregii colectivitati .

Semnatura
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RAPORT DE ACTIVITA

DESFASURATA DE CONSILIERUL LOCAL MARCU ANGELA PE

PARCURSUL ANULUI 2O2L

Detin calitatea de consilier local in cadrul CL Albesti din anul 2OZ:. . pe
parcursul anul 2021, in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din O.U.G.

nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completirile
ulterioare, depun urmatorul raport de activitate cu impticarea mea in

calitatea pe care o detin.

ln cursul anului 2021 am participat la sedintele ordinare si extraordinare ale
consiliului local precum si la sedintele comisiei de specialitate din care fac
parte .

ln cadrul deplasarilor mele in colectivitate am ascultat si am preluat
problemele cu care am fost sesizat, ulterior le-am transmis executivului

pentru a incerca gasirea unor solutii de rezotvare a acestora .

ln cadrul sedintelor de consiliu local in situatia in care am considerat oportun
am venit cu propuneri noi, am adus completari ta cete discutate, m-am

implicat activ pentru imbunatatirea actelor administrative care au emanat de
la consiliul local

ln calitatea mea de consilier locat din partea partidului pSD am actionat in
interesul cetatenilor si a legii , am aprobat proiectele de hotarare necesare

pentru rezolvarea unor probleme strigente si nu numai a colectivitatii .

ln anul 2021dar si anterior prin votul meu am incercat sa reprezint interesele
intregii colectivitati .

Data

22.08.2022
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DESFASURATA DE CONSIL!ER LOCAL MARCU CORNELIA

ELENA PE PARCURSUL ANULUI2O2L

Detin calitatea de consilier local in cadrul CL Albesti din anul 2021, . Pe

parcursul anul 2021, in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din O.U.G.
nr,57l2OL9 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completirile
ulterioare, depun urmatorul raport de activitate cu implicarea mea in

calitatea pe care o detin.

ln cursul anului 2O2L am participat la sedintele ordinare si extraordinare ale
consiliului local precum si la sedintele comisiei de specialitate din care fac
parte .

ln cadrul deplasarilor mele in colectivitate am ascultat si am preluat
problemele cu care am fost sesizat, ulterior le-am transmis executivului

pentru a incerca gasirea unor solutii de rezolvare a acestora .

ln cadrul sedintelor de consiliu local in situatia in care am considerat oportun
am venit cu propuneri noi , am adus completari la cele discutate, m-am

implicat activ pentru imbunatatirea actelor administrative care au emanat de
la consiliul local

ln calitatea mea de consilier local din partea partidului : PARTIDUL SOCIAL

DEMOCRAT am actionat in interesul cetatenilor si a legii , am aprobat
proiectele de hotarare necesare pentru rezolvarea unor probleme strigente

si nu numai a colectivitatii .

ln anul 202t dar si anterior prin votul meu am incercat sa reprezint interesele
intregii colectivitati .

Data :22.08.2022 s"^"*
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DESFASURATA DE CONSILIER LOCAL CISMAS NICOLAE PE

PARCURSUL ANULUI 2021

Detin calitatea de consilier local in cadrulCt Albestl dln anul 2020 , Pe

parcursul anul 20?1,ln conformltate cu prevederllearl,229 alln.{2} dln O.U.G.

nr.5?/2019 prlvlnd Codul adminlstratl% cu modlfl clrlle gl completlrlle
ulterioare, depun urmatorul raport de actlvitate cu impllcarea mea in

calitatea pe care o detin.

ln cursul anulul 2021 am partlclpat la sedlntele ordlnare slextraordlnare ale

consillulul local precum si la sedlntele comlslel de specialltate din care fac
parte.

ln cadrul deplasarilor mele in colectivitate am ascultat si am preluat
problemele cu care am fost seslzat, ulterlor le-am transmis erecutivului

pentru a lncerca gaslrea unor solutll de re:olvare a acestora .

ln cadrul sedintelor de consiliu local In situatia in care am considerat oportun
am venit cu propuneri noi, am adus completari la cele discutate, m-am

impllcat activ pentru lmbunatatirea actelor administrative care au emanat de

la conslliul local

ln calitatea mea de consilier localdin partea Partidului Miscarea Populara am

actionat in interesul cetatenilor si a legii, am aprobat proiectele de hotarare
necesare pentru rerolvarea unor probleme strigente si nu numai a

colectivltatil .

ln anul 2O2l dar si anterior prin votul meu am incercat sa reprezint interesele
intregii colectivitati .

Data

22.08.2422
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PARCURSUL ANULUI 2021

Detin calitatea de consilier locat in cadrul cL Albesti din anul J..g.A$. . t"
parcursul anul2021, in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din O.U.G.

nr.57 | 2Ot9 privind Codul administrativ, cu modificirile si completiri le
ulterioare, depun urmatorul raport de activitate cu implicarea mea in

calitatea pe care o detin.

ln cursul anului 2021am participat la sedintele ordinare si extraordinare ale
consiliului local precum si la sedintele comisiei de specialitate din care fac
parte .

ln cadrul deplasarilor mele in colectivitate am ascultat si am preluat
problemele cu care am fost sesizat, ulterior le-am transmis executivului

pentru a incerca gasirea unor solutii de rezolvare a acestora .

ln cadrul sedintelor de consiliu local in situatia in care am considerat oportun
am venit cu propuneri noi, am adus completari la cele discutate, m-am

implicat activ pentru imbunatatirea actelor administrative care au emanat de
la consiliul local

ln calitatea mea de consilier localdin partea partidului .Pt.0"- actionat in
interesul cetatenilor si a legii, am aprobat proiectele de hotarare necesare

pentru rezolvarea unor probleme strigente si nu numai a cotectivitatii .

ln anul 2O2l dar si anterior prin votul meu am incercat sa reprezint interesele
intregii colectivitati .

Data Semnatura
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Consilier

PINTEA A

I al Comunei Albesti

REL Primvicepresedinte PSD

Raport de activitate pe anul 2021

natul Pintea Aurel, consilier local PSD in cadrul Consiliului Local al

Albesti, Jud. Mures, in conformitate cu Regulamentul de organizare si

al Consiliului Local albesti si a Legii administratiei publice locale nr.

Comunei

functiona

ztsl20o cu modificarile si completarile ulterioare, prezint succint urmatorul raport
de pe anul 2021,.

Am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare convocate.

Am participat activ la toate sedintele de consiliu si la toate sedintele comisiei
de specialitate din care fac parte iar in situatia in care am considerat oportun am

venit cu propuneri noi, am adus completari la cele discutate.

ln cadrul sedintelor de comisii am luat la cunostinta ordinea dezi, am studiat
proiectele de hotarare depuse, am solicitat pentru anumite proiecte explicatii de la
specialistii din cadrul Primariei comunei Albesti.

Sunt membru in Comisia Juridica a Comunei Albesti din partea PSD si mereu
am actionat in interesul cetatenilor si a legii, prin aprobarea proiectelor de hotarare
necesare pentru dezvoltarea unor probleme stringente.

Mereu m-am pregatit profesional, am studiat actele normative legate de
activitatea Consiliului Local, m-am preocupat permanent pentru imbunatatirea
cunostintelor in domeniul legislatiei, ?ffi respectat Regulamentul de Ordine si

Functionare al consiliului Local Albesti fara sa am vreo sanctiune.

Nu am program de audiente. Sunt mereu in contact cu cetatenii din comuna si

dezbatem probleme cu care se confrunta acestia, pe care le aduc la cunostinta
Consiliului Local.

Data:

19.08.2022
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RAPORT DE ACTIVITATE

DESFASURATA DE CONSILIER LOCAL FINTOC SERGIU IOAN
PE PARCU RSUL ANU LUI 2O2L

Detin calitatea de consilier local in cadru! CL Albesti din anut 2OLZ . pe

parcursul anul 2021, in conformitate cu prevederile art.225 alin.(2) din O.U.G.
nr,57l2ot9 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi comptetdrite
ulterioare, depun urmatorul raport de activitate cu impticarea mea in

calitatea pe care o detin.

ln cursul anului 2O2L am participat la sedintele ordinare si extraordinare ale
consiliului local precum si la sedintele comisiei de specialitate din care fac
parte.

ln cadrul deplasarilor mele in colectivitate am ascultat si am pretuat
problemele cu care am fost sesizat, ulterior le-am transmis executivutui

pentru a incerca gasirea unor solutii de rezolvare a acestora .

ln cadrul sedintelor de consiliu local in situatia in care am considerat oportun
am venit cu propuneri noi, am adus completari la cele discutate, m-am

implicat activ pentru imbunatatirea actelor administrative care au emanat de
la consiliul local

ln calitatea mea de consilier local din partea partidului PARTIDULUI
NATIONAL LIBERAL am actionat in interesul cetatenilor si a legii , am aprobat
proiectele de hotarare necesare pentru rezolvarea unor probleme strigente

si nu numai a colectivitatii .

ln anul 2O2l dar si anterior prin votul meu am incercat sa reprezint interesete
intregii colectivitati .

Data Semnatura
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