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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 
 

În  calitate de consilier local  cu apartenență politică la  Partidului National Liberal , îmi 
desfășor activitatea  în  Consiliul Local Pecineaga  . 

Cu privire la activitatea din comisiile de specialitate , am participat la lucrările Comisiei 
de specialitate nr. 1, in calitate de membru . 

În cursul anului 2019 am participat la sedintele de plen cat si la sedintele comisiilor de 
specialitate  si am sustinut  si adoptat hotararile consiliului local numai in folosul locuitorilor.   

De fiecare data am analizat cu responsabilitate proiecte de hotarare, pentru ca în urma 
votului meu să se intocmeasca documente și să se întreprinde acțiuni numai in interesul 
locuitorilor comunei Pecineaga .   

Am initiat dar am si participat alaturi de grupul consilierilor cu apartenenta politica PNL , 
la toate evenimentele organizate in comuna pe intreg anul 2019. 

 Am aratat  ca stim sa  fim alaturi de locuitorii comunei si la serbarile organizate cu 
ocazia unor zile si sarbatori traditionale dar si atunci cand  unii locuitori au intampinat probleme 
si greutati. 

Pentru a servi in interesul locuitorilor comunei am solicitat prin interpelari in consiliul 
local  motivarea primarului pentru actiuni si fapte pe care le-am considerat si le consider  a fi 
facute in defavoarea  locuitorilor, prin cheltuirea banilor publici  in mod nejustificat. 

M-am implicat  in ascultarea si indrumarea oricarui locuitor care mi-a solicitat sprijinul 
cu privire  la rezolvarea unor probleme  si am adus la cunoastinta  angajatilor primariei unele 
solicitari .  

Susțin alături de colegii mei  proiecte de infrastructură a drumurilor pentru satul Vânători 
și pentru grupul de locuințe din IAS. Am inițiat si realizat actiuni de ajutorare pentru unii 
locuitori din comuna ori de cate ori am stiut ca acele personae au nevoie de susținere , chiar daca 
official erau beneficiare de ajutor social . 

Doresc sa multumesc tuturor locuitorilor comunei pentru increderea acordată si  ii asigur 
de intreaga mea recunostinta si disponibilitate in a le fi util. 

In  conformitate cu prevederile art. 225 alin. (2)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrative , subsemnatul  Stoian Cristian  ,   consilier local  in cadrul Consiliului Local 
Pecineaga  din partea organizatiei PNL prezint raportul de activitate pentru  anul   2019. 
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