
MPORT DE ACTIVITATE

ANUL 2O2O

Subsemnatul Dorca Nicolae , arat ca in anul 2020 am detinut functia

de consirier rocar in cadrur consiriurui Locar cic6rriu din partea Paftidului

social Democrat, incepand cu data de 27 'LO'2020 cand s-a constituit

Consiliul Local.

tn aceastd scurti perioada a anului 2020, respectiv de la sfarsitul

runii octombrie a anurui zozo si pani ra sfarsitur anului zoz0 m-am implicat

in mai multe probleme de interes local pentru comunitate si am ridicat la

Diverse in cadrul gedinlelor locale chestiunile cu care am fost sesizat de

catre cetatenii comunei sau pe care le-am constatat personal'

Fac parte din comisia de specialitate nr' II a consiliului Local al

comunei cicSrrau _ Comisia pentru activitali sociar - curturare, culte,

inva!5m6nt, sSnatate 9i familie, fiind ales membru in aceasta comisie prin

Hotararea 6812020.

Amparticipatlatoategedinleleordinaregiextraordinareale
consiliului Local, precum 9i la gedinlele de comisii din care fac parte'

In fiecare gedinli de consiliu am luat cuvSntul in vederea discutarii

proiecteror de hotbrari aflate in dezbatere, rudri de pozilie fa!5 de

oportunitbti sau legalitate a proiectelor'

Activitateadincomisiadespecialitatedincarefacpaftes.a
concretizat in abordarea, analizarea, avizarealneavizarea proiectelor

repartizate comisiei din care fac parte' C6nd situalia a impus' au fost

invitati angajati ai comunei cicarlau din cadrul compartimentelor din

aparatul tehnic ar executivurui pentru a oferi informalii suplimentare

referitoare la problematica proiectelor de hotir6ri supuse aprob5rii'



AminsistatpentrustabilireaderegulisiprincipiisSnStoaseince
privegte regimul construcfiilor, infrastructura rutierS sau mSsuri concrete de

combatere a Covid 19.

Am votat favorabil proiectele de interes pentru comunitate care au

vizat si Lucrari de raparatii si intretinere sau asfaltare a drumurilor

comunale.

Doresc s5 menlionez c5 in scufta perioadS a mandatului de consilier

local pe anul 2O2O (otombrie - decembrie ), toatS activitatea mea s-a

desfagurat cu buna credint5, in interesul public, respectiv analiza

oportunitStii proiectelor de hotSrare ce urmSreau beneficii aduse

comunit5lii locale din care si eu fac parte'

Cu stim5,

Consilier.local


