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Pentru perioada 03. I I. 202 0-3 0. 06. 2 02 2

Subsemnatul ConstantinVlad, consilier local din parteapartidului Naf ional
Liberal in cadrul Consiliu-lui Local al Comunei Bogddnegti incepdnd cu 0l .11.2020
amtealizatpdnd la datl ilntbcmirii prezentului raport de activitate mai multe activitdli
specifice func{iei pe care o indeplinesc, dintre care voi enumera o parte in cele ce
urmeazd:

in primul rdnd pot spune cd toatd activitatea mea s-a desfdqurat in conformitate cujurdmantul pe care l-am depus in momentul investirii, respectiv de a respecta
Constitufia gi legile fdrii gi sd fac, cu bund-credinfd, tot ceea ce mi-a stat in puterea qi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comuniei Bogddnegti.

Pentru respectarea celor spus la jurdmdnt, am participat ?n primul r6nd la toate gedinfele
pe comisii gi de plen, atdt ordinare, cdt gi extraordinare. in cadrul gedin{elor pe comisii
mi-am exprimat punctul de vedere acolo unde a fost cazul gi m-am consultat cu colegii
consilieri pentru a lua cele mai bune deciziipentru cetdfenii comunei Bogddneqti.

in conformitate cu art. I24 al codului Administrativ, am fost ales membru al comisiei
nr. 3 juridicd, pentru ordine gi liniqte publicd-

in cadrul acesteia am avizatproiectele care au necesitat avizulComisiei numdrul 3 si
am ftcut amendamente acolo unde a fost cazul.

Am solicitat ldmuriri sau informafii suplimentare in cazul unor proiecte de hotdr6re,
pentru o mai bund informare qi pentru luarea unor decizii corecte.

Am intreprins periodic vizite in teren unde m-am consultat cu cetdtenii comunei pentru
a afla problemele cu care se confruntd,, dar qi modul in care pot fi rezolvate acestea.
tntre acestea mentionez problemele legate de marcajele rutiere cu linie continud inzona
centrald, ce afecteazd. o foarte mare parte a cetdfenilor. Am propus intocmirea unei
solicitdri cdtre Compania Nalionald a Drumurilor Nafionale, care sd reconsidere modul
in care au aplicat marcajele, in sensul aplicdrii liniei discontinue in mai multe zone.

Am verificat in teren in mai multe rdnduri modul in care au fost ftcute lucrdrile publice
legate de pietruirea unor drumuri sau rearizarea unor santuri.
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Am participat impreund cu unii dintre colegii consilieri la sprijinirea bogddneqtenilor

afectali de calamitdfile naturale atdt in Bogddneqti cdt qi in Filipeqti, in special in cazul

inunda{iilor din vara anului 202L Atunci am ajutat la efectuarea unor lucrdri de

indiguire, dar gi la scoaterea ndmolului gi a apelor din cu(ile unora dintre localnici.

in continuare md voi ocupa cu tot interesul pentru bunul mers al comunei noastre, fiind

deschis la toate problemele care apar in localitate gi md voi strddui s[ le solulionez spre

binele cetdfenilor.

Consilier local Data

20.06.2022Constantin Vlad
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