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RAPORT DE ACTIVITATE  

In anul 2019 

Calitatea de consilier local  este una  din cele mai onorante activitati ale vietii 
publice este reprezentarea comunitatii si concetatenilor sai. Functia publica iti ofera 
sansa de a gasi solutii pentru rezolvarea  problemelor locuitorilor  comunei   pe care ii 
reprezinti, care  au incredintat votul lor in acest sens  .  

In calitate de consilier local mi-am impus un statut nou in administratia locala, 
nu acela de ales local, ci cel de mediator intre locuitorii comunei cu probleme   si 
conducerea administratiei publice locale , mai ales cu trimiterea spre rezolvare catre 
Primar si cand a fost necesar, catre Consiliul local . 

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

In aceasta perioada am participat la ședintele consiliului local , atat in plen cat 
si pe comisii.  

Participarea mea la ședinșele de plen au reliefat prin întrebările susșinute în 
fașa conducerii primăriei Pecineaga necesitatea si obligatia autoritășilor 
administrașiei publice locale de a inișia si de a realiza numai documente care sa stea 
la baza rezolvării problemelor locuitorilor  . 

Fac parte din Comisia de specialitate a Consiliului local Pecineaga, comisia nr. 
2 , in calitate de membru . Imi indeplinesc activitatea privind studierea  materialului 
pentru proiectele de  hotarare analizate de aceste comisii. 

In cadrul sedintelor  de consiliul am sustinut proiectele de hotarare care au 
avut rol in dezvoltarea comunei sau in  rezolvarea unor probleme ale locuitorilor. In 
acest sens invoc aprobarile date de catre consiliul local pentru loturi conform Legii nr. 
15/2003 , dar mai ales în ce priveste proiectele de hotărâre din domeniul social, 
invățământ, familie, cultură, culte  și mediu . 

In anul 2019 în activitatea desfasurată am pus mai presus de orice , oamenii din 
comuna Pecineaga , cu seriozitate, politete si respect pentru lege. 

Modelul de conduita pe care mi l-am impus este  acela de a ma abtine  sau a 
vota impotriva unor proiecte de hotarare , ori de cate ori am apreciat personal  ca 
acestea nu sunt in folosul oamenilor pe care ii reprezint. 
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