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 În exercitarea mandatului de consilier local din partea Partidului Național 
Liberal am acționat și am participat la adoptarea deciziilor respectând prevederile 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Obiectivele asumate și principalele domenii de interes sunt realizarea 
obiectivelor de dezvoltare a comunei, comunicarea cu cetățenii, analizarea proiectelor 
de hotărâri supuse dezbaterii plenului consiliului local . 
 Întotdeauna am considerat că una dintre cele mai onorante activităţi ale vieţii 
publice este reprezentarea comunităţii şi a cetăţenilor mei.  
 În anul 2021 mi-am desfășurat activitatea în cadrul plenului Consiliului Local și ca președinte al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, pentru amenajarea 
teritoriului și urbanism, agricultura, gospodărire comunală, protecţia mediului şi 
comerţ. 
 Am participat în mod activ la toate cele 10 ședinte ordinare, 2 ședințe 
extraordinare și o ședință extraordinară de îndată din această perioadă şi la şedinţele 
pe comisii de specialitate, exprimându-mi de fiecare dată punctul de vedere 
argumentat asupra proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii  

Doresc să menționez că toată activitatea mea în calitate de consilier local, s-a 
desfășurat cu buna credință, în interesul public, respectiv analiza oportunității și 
legalității proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunității, aducând 
în prim plan aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau în dezacord cu 
buna practica a administrației locale. 

În cadrul ședințelor de consiliu local am luat cuvântul ori de câte ori am 
considerat necesar în vederea formulării de amendamente la proiectele de hotărâre 
aflate în dezbatere, luări de poziție față de oportunitatea sau legalitatea anumitor 
proiecte de investiții . 

Am realizat legătura cu cetăţenii din comună iar problemele semnalate le-am 
discutat cu factorii de decizie de la nivelul Primăriei şi de comun acord am stabilit 
soluţiile de rezolvare. 

În calitate de consilier local m-am bucurat de  sprijin din partea aparatului de 
specialitate al primarului, beneficiind de informații și explicații care m-au ajutat să 
particip la luarea celor mai bune decizii. 

Toate aceste activități au presupus implicare și responsabilitate din partea mea și au avut drept scop creșterea eficienței și eficacității autorității publice locale în 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii comunei Puiești. 
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