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CONSILIER  LOCAL  BOCAI  LIVIU 

Cu aparteneță politică Partidul Național  Liberal 
 

Pentru activitatea desfășurată in anul 2019 în calitatea mea de consilier local cu 

apartenență politică la Peartidul Național Liberal am intocmit prezentul raport de activitate  . 

Raportul este întocmit în baza obligației consilierilor locali de a prezenta până la sfârșitul 

primului trimestru ,  activitatea din anul precedent . 

În calitate de consilier local îmi desfasor activitatea in Comisia de specialitate a Consiliului 

Local Pecineaga nr. 1, pentru „Activitati economico- financiare, protectia mediului si turism , 

gospodarire comunala, administratie publica locala” , în comisie având calitatea de membru . 

Activitatea comisiei  se desfăsoară in sedințe unde se analizează proiectele de hotărâre 

pentru emiterea avizului consultativ . In cadruș ședințelor de comisie am avut în vedere 

susținerea acelor proiecte care aduc o îmbunătățire a lucrurilor sau a situației locuitorilor 

comunei . 

In cadrul sedintelor ordinare, extraordinare si de indata ale Consiliului Local Pecineaga am 

luat parte si am votat pentru, împotrivă sau m-am abtinut , la proiectele de hotarare puse in 

dezbatere pe ordinea de zi . 

In cadrul sedintelor Consiliului local  am luat cuvantul și am susținut punctul de vedere al 

colegilor mei consilieri  cu apartenență politică PNL cu privire la propunerile, observatiile sau 

sancționările aduse proiectelor de hotarâre prezentate pe ordinea de zi , dacă consideram cănu 

sunt utile  locuitorilor  comunei . 

Am adus la cunoștință primarului și viceprimarului comunei deficiențele semnalate de 

locuitorii comunei Pecineaga pe parcursul derulării proiectului de realizare a sistemului de 

alimentare cu apa in Pecineaga, dar și   . 

Cu privire la asigurarea  unui mediu curat am determinat impreuna cu ceilalti consilieri din 

grupul PNL ca primarul comunei Pecineaga sa solicite Societatii Comerciale Crinsuin SA sa ia 

masuri imediate  de gestionare a dejectiilor  animale care produc disconfort locuitorilor comunei. 

 


