
Raport de activitate pe anu! 2O18,

al consilierului local SANDU DANIEL

consilier local PSD

In conformitate cu art. 50, alin. 2 si 3 din Legea nr.39312004, privind Statutul aleqilor locali qi

art.5l, alin.4 din Legea nr.21512004, privind administralia publice locald, in care se

precizeaza ca ,Jiecare consilier local, precum si iceprimarul surtl obligati sd prezinte un
raporl anual de activitale, care vafi.facut public prh grua secrelarului ", am procedat la
intocmirea raportului de activitate pentru anul 2018,

Am participat la aproape toate sedintele consiliului local, atet la cele
ordinare cAt gi la cele extraordinare.

-m-am implicat activ in activitatea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Transpot Public Bucuregti - ilfov, in care comuna Dasc5lu este
parte, in acest sens participand la toate sedintele forurilor de conducere al
acesteia si luand deciziile pentru care am fost imputernicit de Consiliul
local al comunei Dasc5lu .

Principalele luSri de pozitie din cadrul gedintelor de plen au avut ca temd :

- sustinerea si realizarea activitatilor culturale si sportive in cadrul
comunit5tii,

- informarea consiliului local 9i a factorilor de decizie din cadrul primariei
privind problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientelor
avute cu membrii comunitatii;

- urmarirea modului de rezolvarea acestora;

- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul
local pentru anul 2018

O constanti preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetitenilor
cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localS a comunei
Dascdlu .Am considerat gi consider c; activitStile, intervenliile Si actiunile
intreprinse de mine trebuie si vizeze interesul general al comunititii, si
contribui prin propuneri de solutii gi mSsuri co respu nzitoa re, la rezolvarea
unor probleme gi doleanle ale cetilenilor in domenii prioritare ale vietii
economice 5i sociale din Comuna Dascilu .

in calitate de ales local, av6nd in vedere prevederile legale in vigoare, am
depus la termen gi, declaratia de interese Si avere personalS.

\
CONSILI CAL



Raport de activitate pe anul 2O18,

a! consilierului local MANDRUT DANIEL

consilier local PSD

In conformitate cu art. 50, alin. 2 si 3 din Legea nr.393/2OO4, privind
Statutul alegilor locali gi art.51, alin.4 din Legea nr.215/2004, privind
administratia publici localS, in care se precizeaza ca: ,,fiecare consilier
local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de
activitate, care va fi facut public prin grija secretarului", am procedat la
intocmirea raportului de activitate pentru anul 2018,

Am participat la aproape toate sedintele consiliului local, at6t la cele
ordinare c6t 9i la cele extraordinare.

Principalele ludri de pozitie din cadrul sedintelor de plen au avut ca temi :

- sustinerea si realizarea activitatilor culturale si sportive in cadrul
comunitetii,

- informarea consiliului local 9i a factorilor de decizie din cadrul primariei
privind problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientelor
avute cu membrii comunitatii;

- urmarirea modului de rezolvarea acestora;

- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul
local pentru anul 2018

O constanti preocupare a fost cea de informare 9i consultare a cetitenilor
cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localS a comunei
Dasc5lu .

Am considerat gi consider cd activitbtile, interventiile gi actiunile
intreprinse de mine trebuie si vizeze interesul general al comunitSlii, si
contribui prin propuneri de solulii gi m5suri co respu nzdtoa re, la rezolvarea
unor probleme gi doleante ale cetdlenilor in domenii prioritare ale vietii
economice Si sociale din Comuna Dasc5lu .

in calitate de ales local, av6nd in vedere prevederile legale in vigoare, am
depus la termen si, declaralia de interese gi avere personalS.

NSILI LOCAL



Raport de activitate pe anul 2O18,

al consilierului local Drighici Gheorghe

consilier local PNL

in conformitate cu art. 50, alin. 2 si 3 din Legea nr.3 9312004, privind Statutul aleqilor locali gi

art.51, alin.4 din Legea nr.2l512004, privind administralia public[ localE, in care se

precizeaza ca'. ,"fiecare cortsilier local, precum si viceprimarul sunt obligdti sa prezinte un
raport anual de activitate, care vafifacut public prin grrla secretarului", am procedat la
intocmirea raportului de activitate pentru anul 201 8,

Am participat la aproape toate sedintele consiliului local, at5t la cele
ordinare cat 9i la cele extraordinare.

m-am implicat activ in activitatea Asociatiiei de Dezvoltare
Intercomunitara EURO -APA in care comuna Dasc5lu este parte, in acest
sens participand la toate sedintele forurilor de conducere al acestora si
luand deciziile pentru care am fost imputernicit de Consiliul local al
comunei DascSlu .

Principalele luEri de pozitie din cadrul gedinlelor de plen au avut ca temi :

- sustinerea si realizarea tuturor activitatilor in cadrul comunitSlii,

- informarea consiliului local 9i a factorilor de decizie din cadrul primariei
privind problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientelor
avute cu membrii comunitatii;

- urmarirea modului de rezolvarea acestora;

- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul
local pentru anul 2018

O constanti preocupare a fost cea de informare 5i consultare a cetitenilor
cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localS a comunei
Dascilu .

CONSILIER

Am considerat gi consider cA activititile, interventiile gi actiunile
intreprinse de mine trebuie sd vizeze interesul general al comunitStii, sa
contribui prin propuneri de solutii gi misuri corespu nzitoa re, la rezolvarea
unor probleme gi doleanle ale cetetenilor in domenii prioritare ale vietii
economice Si sociale din Comuna Dascdlu .

in calitate de ales local, av6nd in vedere prevederile legale in vigoare, am
depus la termen si, declaratia de interese $i avere personalS.

\



Raport de activitate pe anul 2018,

al consilierului local Pantazi Anton

consilier local PNL

in conformitate cu art. 50, alin. 2 si 3 din Legea nr.393/2OO4, privind
Statutul alegilor locali 9i art.51, alin.4 din Legea nr.215/2OO4, privind
administratia public5 localS, in care se precizeaza ca: ,,fiecare consilier
local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de
activitate, care va fi facut public prin grija secretarului", am procedat la
intocmirea raportului de activitate pentru anul 2018,

Am participat la aproape toate sedintele consiliului local, atSt la cele
ordinare c5t gi la cele extraordinare.

Principalele luSri de pozitie din cadrul gedinlelor de plen au avut ca tem5 :

- sustinerea si realizarea tuturor activitatilor in cadrul comunitStii,

- informarea consiliului local 9i a factorilor de decizie din cadrul primariei
privind problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientelor
avute cu membrii comunitatii;

- urmarirea modului de rezolvarea acestora;

- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul
local pentru anul 2018

O constanti preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetitenilor
cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localS a comunei
Dascilu .

Am considerat gi consider ci activitSlile, interventiile gi actiunile
intreprinse de mine trebuie sd vizeze interesul general al comunitStii, sa
contribui prin propuneri de solulii 9i mSsuri co respu nz5toa re, la rezolvarea
unor probleme gi doleante ale cet5tenilor in domenii prioritare ale vietii
economice 5i sociale din Comuna Dascilu .

in calitate de ales local, av5nd in vedere prevederile legale in vigoare, am
depus la termen gi, declaralia de interese Si avere personalS.

OCAL

?

CONSILIER



Raport de activitate pe anul 2O18,

al consilierului local Toma Nicolae

consalier local PNL

In conformitate cu art. 50, alin. 2 si 3 din Legea nr.393/2OO4, privind
Statutul alegilor locali 9i art.51, alin.4 din Legea nr.215/2004, privind
administratia public5 localS, in care se precizeaza ca: ,,fiecare consilier
local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de
activitate, care va fi facut public prin grija secretarului", am procedat la
intocmirea raportului de activitate pentru anul 2018,

Am participat la aproape toate sedintele consiliului local, atet la cele
ordinare c6t 5i la cele extraordinare.

Principalele lu5ri de pozitie din cadrul sedintelor de plen au avut ca tem5 :

- sustinerea si realizarea tuturor activitatilor in cadrul comunitStii,

- informarea consiliului local gi a factorilor de decizie din cadrul primariei
privind problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientelor
avute cu membrii comunitatii;

- urmarirea modului de rezolvarea acestora;

- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul
local pentru anul 2018

O constantS preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetitenilor
cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localS a comunei
Dascilu .

Am considerat 5i consider ci activitdlile, interventiile gi actiunile
intreprinse de mine trebuie s5 vizeze interesul general al comunit;tii, s;
contribui prin propuneri de solutii gi mdsuri co respu nzitoa re, la rezolvarea
unor probleme 5i doleante ale cetitenilor in domenii prioritare ale vietii
economice gi sociale din Comuna Dascblu .

in calitate de ales local, avSnd in vedere prevederile legale in vigoare, am
depus la termen gi, declaralia de interese 9i avere personalS.

CONSILIER
locAL



Raport de activitate pe anul 2O18,

al consilierului local Mihalache Gheorghe

consilier local PNL

in conformitate cu art. 50, alin. 2 si 3 din Legea nr.393/2004, privind
Statutul alegilor locali 9i art.51, alin.4 din Legea nr.215/2004, privind
administratia publici localS, in care se precizeaza ca: ,,fiecare consilier
local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de
activitate, care va fi facut public prin grija secretarului", am procedat la
intocmirea raportului de activitate pentru anul 2018,

Am participat la aproape toate sedintele consiliului local, at6t la cele
ordinare c6t gi la cele extraordinare.

Principalele luEri de pozilie din cadrul gedinlelor de plen au avut ca tem5 :

- sustinerea si realizarea tuturor activitatilor in cadrul comunitSlii,

- informarea consiliului local gi a factorilor de decizie din cadrul primariei
privind problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientelor
avute cu membrii comunitatii;

- urmarirea modului de rezolvarea acestora;

- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul
local pentru anul 2018

O constantS preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetitenilor
cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localS a comunei
Dascdlu .

Am considerat Si consider cA activitStile, intervenliile gi actiunile
intreprinse de mine trebuie sd vizeze interesul general al comunitbtii, sE
contribui prin propuneri de solutii gi m5suri corespunzitoare, la rezolvarea
unor probleme 5i doleante ale cet6tenilor in domenii prioritare ale vietii
economice gi sociale din Comuna Dascilu .

In calitate de ales local, av5nd in vedere prevederile legale in vigoare, am
depus la termen gi, declaratia de interese gi avere personalS.

CONSILIER LOCAL



Raport de activitate pe anul 2018,

al consilierului local Iacob Nicolae

consilier loca! PNL

In conformitate cu art. 50, alin. 2 si 3 din Legea nr.393l2OO4, privind
Statutul alegilor locali si art.51, alin.4 din Legea nr.215/2004, privind
administratia publici localS, in care se precizeaza ca: ,,fiecare consilier
local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de
activitate, care va fi facut public prin grija secretarului", am procedat la
intocmirea raportului de activitate pentru anul 2018,

Am participat la aproape toate sedintele consiliului local, atSt la cele
ordinare c5t gi la cele extraordinare.

Principalele luiri de pozitie din cadrul sedintelor de plen au avut ca temi :

- sustinerea si realizarea tuturor activitatilor in cadrul comunit5tii,

- informarea consiliului local si a factorilor de decizie din cadrul primariei
privind problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientelor
avute cu membrii comunitatii;

- urmarirea modului de rezolvarea acestora;

- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul
local pentru anul 2018

O constanti preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetilenilor
cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localS a comunei
Dascilu .

Am considerat gi consider cb activitSlile, interventiile gi actiunile
intreprinse de mine trebuie sE vizeze interesul general al comunit6tii, sE
contribui prin propuneri de solutii gi mdsuri co respu nzitoa re, la rezolvarea
unor probleme gi doleanle ale cetitenilor in domenii prioritare ale vietii
economice gi sociale din Comuna DascSlu .

tn calitate de ales local, av5nd in vedere prevederile legale in vigoare, am
depus la termen gi, declaralia de interese 9i avere personalS.

CONSILIER OCAL



Raport de activatate pe anul 2018,

al consilierului local Nicu Cristina

consilier local PNL

ln conformitate cu art. 50, alin.2 si 3 din Legea nr.393/2OO4, privind
Statutul alesilor locali gi art.51, alin.4 din Legea nr.215/2OO4, privind
administratia public6 localS, in care se precizeaza ca: ,,fiecare consilier
local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de
activitate, care va fi facut public prin grija secretarului", am procedat la
intocmirea raportului de activitate pentru anul 2018,

Am participat la aproape toate sedintele consiliului local, atat la cele
ordinare cat gi la cele extraordinare.

Principalele luEri de pozitie din cadrul sedintelor de plen au avut ca temS :

- sustinerea si realizarea tuturor activitatilor in cadrul comunit;tii,

- informarea consiliului local gi a factorilor de decizie din cadrul primariei
privind problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientelor
avute cu membrii comunitatii;

- urmarirea modului de rezolvarea acestora;

- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul
local pentru anul 2018

Am considerat gi consider cA activit5tile, interventiile Si actiunile
intreprinse de mine trebuie sd vizeze interesul general al comunititii, sE

contribui prin propuneri de solulii gi m5suri co respu nzitoa re, la rezolvarea
unor probleme Si doleante ale cet5tenilor in domenii prioritare ale vietii
economice gi sociale din Comuna DascSlu .

in calitate de ales local, avSnd in vedere prevederile legale in vigoare, am
depus la termen si, declarafia de interese gi avere personalS.

CONSILIER L"fr

O constantd preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetitenilor
cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localS a comunei
Dascilu .



Raport de actavitate pe anul 2O18,

al consilierului local Tudorache Valerici

consalier local PNL

in conformitate cu art. 50, alin. 2 si 3 din Legea nr.393/2OO4, privind
Statutul alegilor locali gi art.51, alin.4 din Legea nr.215/2004, privind
administratia publici localS, in care se precizeaza ca ,,fiecare consilier
local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de
activitate, care va fi facut public prin grija secretarului", am procedat la
intocmirea raportului de activitate pentru anul 2018,

Am participat la aproape toate sedintele consiliului local, at6t la cele
ordinare c5t gi la cele extraordinare.

Principalele luSri de pozitie din cadrul gedintelor de plen au avut ca tem; :

- sustinerea si realizarea tuturor activitatilor in cadrul comunititii,

- informarea consiliului local 9i a factorilor de decizie din cadrul primariei
privind problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientelor
avute cu membrii comunitatii;

- urmarirea modului de rezolvarea acestora;

- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul
local pentru anul 2018

O constantS preocupare a fost cea de informare si consultare a cetilenilor
cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localS a comunei
Dasc5lu .

Am considerat gi consider ci activitStile, intervenliile 5i actiunile
intreprinse de mine trebuie si vizeze interesul general al comunit;tii, s;
contribui prin propuneri de solutii gi misuri co resp u nz5toa re, la rezolvarea
unor probleme gi doleante ale cetStenilor in domenii prioritare ale vietii
economice gi sociale din Comuna Dascilu .

in calitate de ales local, av5nd in vedere prevederile legale in vigoare, am
depus la termen si, declaratia de interese gi avere personalS.

coNsyi:R LocAL


