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Raport de activitate in anul 2013

In anul 2013 mi-am desfasurat activitatea in calitate de consilier local al comunei
Costuleni in conformitate cu statutul si menirea functiei atribuita de cetateni.

Am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local eat si
cele din cadrul Comisiei de specialitate

-

Comisia de invatarnant, cultura, sanatate si protectie

sociala,

In acest an am fost si presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni in cadrul sedintelor
Consiliului Local, experienta noua

si interesanta, care mi-a oferit posibilitatea

sa invat mai

multe lucruri si sa pun in practica cunostintele pe care mi le-am insusit in primul an de
mandat.

Prin prezenta mea activa am intentionat sa aduc un plus valoare activitatii din cadrul

Consiliului Looal sprijinind initiativele

si

proiectele care pot

si vor

aduce beneficii

comunitatii noastre.
Sunt la ourent

ou activitatile

seolare si extraseolare desfasurate de eadrele didactiee

carellu,creaza la Scoala Gimnaziala din

comuna. Apreciez implicarea acestora in desfasurarea

de proiecte edueationale pe eare le-am sprijinit si le voi sprijini si in viitor. Consider ea
implicarea in educatie este importanta si de aceea salut orice initiativa din acest domeniu si

voi face tot ce sta in puterea mea

sa

ajut din calitate de consilier local.

Am luat la cunostinta de activitatile desfasuratelanoi in comuna de Asociatia
Pro Comunitate Costuleni si doresc sa sprijin initiativele acesteia pe cele cinci directii de
actiune concrete

-

educatie, sanatate, dezvoltarea economica, hrana spirituala, asistenta

sociala,

Sunt de parere ca dezvoltarea comunitatii depinde de fiecare membru al acesteia insa

trebuie sa aiba mereu sprijinul autoritatilor locale. In calitate de consilier local intentionez sa

ititiezproiecte de dezvoltare comunitara si sa contribui la implementarea celor prezente.
Fiind un membru activ al comunitatii comunic foarte mult cu cetatenii si

iau

contact cu problemele si doleantele acestora. Le ofer informatii si indicatii in masura in

care pot sa

ii

problemelor lor.

ajut si

ii

indrum la persoanele sau institutiile specializate

in rezolvarea

In general, problemele ridicate de cetateni sunt de natura socialq multi fiind la,sau chiar sub
pragul saraciei, dm si litigii de fond funciar sau nemultumiri legate de starea drumurilor si a
altor facilitati la nivelul comunei. ,|m adus la cunostinta faetorilor in drept aceste doleante si

voi urmari stadiul rezolvarii acestora.
In ealitatea mea de eonsilier voi solicita autoritatilor loeale o mai brura eomunicare cu
cetatenii, chiar si c.u membrii consiliului local, in legatura cu problemele comunei, cu stadiul

proiectelor in derulare si cu initierea de proiecte noi.
Pe viitor imi propun sa initiez si sa sprijin oat mai multe proieote de dezvoltare a
comunei nostre, sa comunic mai eficient cu cetatenii si sa-i determin sa se implice si ei in
activitati comunitare.

Consilier local,
Nicoleta Petria
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