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DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 
 

In anul 2019 in calitate de consilier local al Comunei Pecineaga Judetul Constanta  am 
porticipat la sedintele de plen si la  ale Consiliului Local Pecineaga . 

 Am fost de acord cu proiectele de hotarari propuse in consiliu local care aveau ca scop 
interesul comunitatii. La unele articole din proiectele  de hotarare unde nu am fost de acord am 
propus amendamente (unele fiind aprobote, altele respinse)  

In calitate de consilier local , in sedintele de consiliu am informat administratia locala 
despre problemele constatate in comuna si sesizarile  pe care mi-au fost adresate verbal  de catre 
cetatenii  comunei , considerate foarte  importante de ei și anume  : despre situația strazilor 
realizate prin proiectul in derulare in anul 2019,  despre capacele de la caminele de apă 
amplasate  neinspirat pe trotuare, despre bordurile trotuarelor care mai mult încurcă pietonii 
decât sa serveasca în deplasare.   

Ședințele de consiliu mi-au dat posibilitatea de a informa locuitorii comunei cu privire la 
tot ce s-a stabilit la nivelul conducerii comunei  , de a explica măsurile luate și apoi de a analiza 
punctele de vedere  ale locuitorilor cu privire la tot ce s-a intreprins în lucrările consiliului local. 

Am luat cuvantul in ședințele consiliului local , nu am tinut neapărat să tin de înscrierea 
la cuvânt., am completat diverse intervenții de câte ori am considerat că este nevoie .   

Alături de ceilalți consilieri locali cu apartenență politică la Partidul Național Liberal am 
sustinut și în anul 2019  premierea tinerilor din comuna noastra care obtin  diplome și premii in 
cadrul concursurilor sportive organizate la nivel national și / sau internațional . Tineretul trebuie 
susținut sa practice sportul în orice ramură sportivă . 

In acest sens, am fost de accord și am votat pentru construirea vestiarului amplasat la 
terenul de fotbal. Consider ca în viitor va fi folosit de tineri și din alte ramuri sportive, in present 
fiind destinat echipei de fotbal din comuna. 

Am luat atitudine cu privire la îngrijirea parcului din comună. Consider că spațiul verde 
din parc trebuie mentinut pentru a asigura un mediu curat în comună.  

În toată perioada anului  2019 am  avut un dialog permanent cu cetatenii comunei noatre, 
care s-au interest sau au dorit să stie  tot ce se intreprinde la nivelul comunei .  

 ln calitate de ales local, am prezentat în conformitate cuprevederile legale in vigoare, 
declaratia de interese si avere personala. 
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