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RAPORT DE ACTIVITATE
DE LA ALEGERI PANA iN PNBZENT

CONSILIER LOCAL - BARNA DIANA GEORGIANA

septembrie2020, din partea formaliunii politice PSD, in temeiul prevederilor
art. 114 din OUG 57l20I9,vdprezint raportul de activitate de la alegeri pAnd in
prezent.

Subsemnala,Barna Diana Georgiana, consilier local al comunei
Bogdineqti, jude1ul Baciu, investit in funclie in urma alegerilor locale din

1.

2.

3.

4.

1.

Am fost validat prin hotirdre judecitoreascd, am depus jurdmdntul gi din
acel moment am hotdrQfs_a fiu in slujba cetdfenilor, sd le ascult toate problemele
de zi cu zi la care pot sd le fiu de qjutor.

Activitatea desfbguratd pe parcursul acestei perioade a avut la bazd
prevederile din :

2.

OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ;
Regulamentul de organizarc qi functionare a Consiliului local al comunei
Bogddneqti;
Prevederile jurimdntului depus qi asumat prin semnatura la ceremonia de

constituire a Consiliului Local al comunei Bogddneqti;
Hotdr0rea Consilului Local privind repartilia pe sectoare de

responsabilitate a consilierilor locali.

inbaza acestor prevederi, activitatea personald s-a concretizatprin :

indeplinirea atribuliilor qi obligaliilor ce revin consilierilor locali investili
in funclie odatb cu constituirea Consiliului Local al comunei Bogddneqti;

Am participat la toate qedintele de lucru ale comisiei de specialitate pentru
programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finan\e, administrarea
domeniului public qi privat al comunei, agriculturd, gospoddrire comunali,
proteclia mediului, servicii qi turism, fiind pregedinte al acestei comisii de

specialitate. Astfel, am avrzat favorabil proiecte precum planuri urbanistice
zonale in sat Filipeqti, comuna Bogddneqti, stabilirea salariilor de bazd

lunare pentru funclionarii publici qi personalul contractual din aparatul de

specialitate al Primarului comunei Bogddnegti, aprobarea bugetelor ale
UAT Bogdbneqti, aprobarea excedentelor gi execufiilor bugetare,



aprobarea planului de investilii al comunei, aprobarea unui ajutor financiar
pentru Biserica adventisti de ziua a 7-a din satul Bogdinegti, aprobarea
privind stabilirea numdrului qi cuantumului burselor qcolare elevilor de la

$coala Gimnaziald Bogdbnegti, aprobarea proiectului de hot5rdre privind
inregistrarea UAT Bogddneqti in Sistemul Nalional Electronic de Plati
On-line a taxelor qi impozitelor, stabilirea nivelurilor valorilor impozabile,
impozitelor qi taxelor locale qi a altor taxe asimilate acestora in
concordanJd cu rata inflaliei, precum gi amenzile aplicabile in anul fiscal
2020,2021 si 2022, stabilirea taxei speciale de salubrizare la UAT
Bogddneqti pentru anul 2021 gi 2022, aprobarea acord5rii de premii qi

diplome de fidelitate cuplurilor din comuna Bogddneqti care au implinit 50
de ani de cdsdtorie neintreruptd in anul 2020 Ei 2021 etc.
Am participat la toate qedintele ordinare qi extraordinare ale Consililului
Local prin exprimarea votului personal, al punctului de vedere ori de c0te
ori am considerat necesar asupra problemelor supuse dezabateni in
sedinta.

Am fost aldturi-de cetptent, le-am ascultat problemele pe care le au in
sectorul meu de responsabilitate, le-am dezbdtut, apoi le-am prezentat in
sedinlele de consiliu.
Am sprijinit activitdlile instituliilor de invdldmdnt privind colectarea de
degeuri de pe albia rdului Oituz qi iniliativele celorlalti colegi consilieri,
pentru a se desfEqura in condilii normale.

Consider cd prin atitudinea mea corecti gi responsabilS pentru funclia de
consilier local, mi-am adus contribulia la buna desfrqurare a intregii activitbli
ale administrafiei publice locale, in sprijinul qi folosul cetSleanului.

Consilier local,
BARNA DIANA GEORGIANA
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