
RAPORT DE ACTIVITATE DIN ANUL 2019 

CONSILIUL LOCAL  PECINEAGA 

CONSILIER  LOCAL  MARDARE  CONSTANTIN 

Cu aparteneță politică   –  PNL 

 

Deţin calitatea de consilier local din partea Partidului Național Liberal  începând cu data 

de 07.03.2018  când în ședința solemnă am depus  jurământul de a respecta Constituţia şi legile 

ţării, de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterea şi priceperea mea pentru binele 

locuitorilor Comunei Pecineaga .  

 Este o onoare și o mândrie să fac parte dintre membrii Consiliului Local Pecineaga, fiind 

cel mai tânăr dintre consilierii locali ai comunei. 

In activitatea de consilier local particip la lucrările Comisiei de specialitate nr. 3 pentru 

„Amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat, juridica si de 

disciplina, apararea ordinii si linistii publice si agricultura ”. Comisia de specialitate nr. 3  

desfășoară activitatea de analizare si avizare a proiectelor de hotarâre în domeniile : Amenajarea 

teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat, juridica si de disciplina, 

apararea ordinii si linistii publice si agricultura la care emitem avize consultative  pentru 

proiectele de hotărâre . 

Am participat la ședințele  Consiliului Local Pecineaga unde  am luat cuvântul și am 

susținut sau am infirmat oportunitatea luării unor decizii  de către conducerea  comunei  . Am 

susținut diverse propuneri , toate in favoarea locuitorilor comunei noastre. 

Am susținut luările de cuvânt ale colegilor consilieri locali cu aparteneță politică PNL 

pentru obiecțiile aduse unor inițiative ale  primarului comunei și am votat împotrivă  la 

proiectele de hotarâre unde am considerat că nu sunt cea mai bună soluție pentru locuitorii 

comunei noastre . 

Am luat cuvântul pentru a aduce la cunostință domnului primar si domnului viceprimar  

atentionarile pe care le-am primit de la locuitorii comunei cu privire la unele deficiente pe care 

acestia le-au vazut  la realizarea proiectului de canalizare. 

Susțin alături de consilierii locali cu apartenență politică PNL necesitatea îmbunătățirii 

infrastructurii drumurilor din satul Vânători .  

 

Consilier local, 

MARDARE  CONSTANTIN  


