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Subsemnatul Silviu Dascilu, consilier din partea Partidului Nalional Liberal in
cadrul Consiliului Local al Comunei Bogddnegti incepdnd cu 03. 11.2020 am realizat
pdnd la data intocmirii prezentului raport mai multe activitdfi specifice funcfiei pe care
o indeplinesc, dintre cgr.evoi enumera o parte in cele ce urmeazd:

in primul rAnd pot ,prt. cd toatd activitatea mea s-a desfdgurat in conformitate
cu jurdmAntul pe care l-am depus in momentul investirii, respectiv de a respecta
constitufia qi legile tarii gi sd fac, cu bund-credinfd, tot ceea ce mi-a stat in puterea gi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comuniei Bogddnegti

Pe rticipat in primul r6nd la toate gedinfelepe rdinare. in cadrul qedinfelor pe comisiimi de a fost cazul gi m_am consultat cu colegii
consilieri pentru a lua cele mai bune decizii pentru cetdlenii comunei Bogddnegti.

in conformitate cu urt.I24al Codului Administrativ, am fost ales pregedinte al Comisiei
nr' 2 pentru invdfimdnt, sdndtate, culturd, protecfie sociald, u"iirritali sportive gi
agrement.

Tot in aceastd perioadd, comisia numdrul 2, al cdrei pregedinte sunt a propus spre
aprobarea plenului mai multe proiecte de hotdrdre ce vizeazdactivitdli din aceste sfere
de activitate, dintre care amintesc doar o parte precum:

Judeful Bacdu
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o Proiect privind aprobarea planului pentru lucrdrile de interes
executate in anul 2021 de cdtre teneficiarii venitului minim
iniliat impreund cu viceprimarul);

o Proiect de hotdrdre privind orgarizarea refelei gcolare pentru invdfdm6ntul
primar gi gimnazial precum gi pentru invdfdmdntul pregcolar pentru anul202l-
2022lainstituliile de invdfimdnt de pe rzacomunei;

o Proiect de hotdr6re privind aprobarea planului de activit6ti la Biblioteca
comunald Bogddnegti in anul 2021;
Proiect privind aprobarea de subvenlii de la bugetul local pentru plata taxei de
salubrizare persoane fizice in anul 202I
Proiect privind aprobarea numdrului gi cuantumului burselor gcolare de merit
pentru anul gcolar 2019-2020 (proiect impreund cu dl. primar gi comisia de
specialitate ff. 1)

o Proiect privind acordarea premiilor gi diplomelor de fidelitate cuplurilor din
Bogddnegti care au implinit 50 de ani de cdsdtorie neintreruptd in anul 2020.

Pagina I din2

local care vor fi
garantat (proiect



De asemnea, in cadrul gedinfelorpe comisii amavizatproiectele care au necesitat avizulcomisiei numdrul2 gi am fbcut amendamente acolo unde a fost cazul.

Am solicitat ldmuriri sau informalii suplimentare in cazul unor proiecte de hotdrare,pentru o mai bund informare gi pentru luarea unor decizii corecte.

Am intreprins periodic vizite in teren unde m-am consultat cu cetdfenii comunei pentru
a afla problemele cu care se confrunt4 dar gi modul in care pot fi rezolvateacestea.
intre acestea menfionez problemele legate de marcajele rutiere cu linie continud inzona
centrald, ce afecteazd o foarte mare parte a cetdfenilor. Am propus intocmirea uneisolicitdri cdtre compania Nafionald a Drumurilor Nafionale, care sd reconsidere modulin care au aplicat marcajele, in sensul aplicdrii liniei discontinue in mai multe zone.

in cadrul gedinfei in care a fost votat bugetul pentru anul2022am fbcut o interpelare in
care am solicitat introdu-cerea u4or sume necesare demardrii proiectului de introducere
a re{elei de gaze in localitate, menion6nd cd aceasta este una din problemele prioritare
ale comunei. in acest sens trebuia si fie prevdzutd o realizarea unui
studiu de fezabilitate, astfel inc6t se deschideau linii d fim pregdtifi.
Am verificat in teren in mai multe rdnduri modul in care au fost fdcute lucrdrile publice
legate de pietruirea unor drumuri sau realizarea unor ganfuri.

Am participat impreund cu unii dintre colegii consilieri la sprijinirea bogdinegtenilor
afectafi de calamit[1ile naturale atdt in Bogd[negti c6t gi in Filipegti, in special in cazul
inundafiilor din vara anului 202I. Atunci am ajutai la efectuarea ,nor lucrdri de
indiguire, dar gi la scoaterea ndmolului gi a apelor iin cu4ile unora dintre localnici.

Am participatlao serie de activitdli culturale sau de cinstire a memoriei eroilor care s-
au jertfit pentru apirarea fdrii at6t la biserica din localitate, c6t gi la Cimitirul eroilor din
centrul safului.

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 s6le solufionez spre
binele cetdfenilor.

Consilier local

Silviu Dascdlu

Data
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