
RAPORT DE ACTTVITATE

Subsemnata MICLAU$ MARIA, consilier local in cadrul Consiliului Local al
comunei Cicdrldu, investit in aceastd func(ie in urma alegerilor locale din septembrie 2020
din partea Partidului Social Democrat.

In temeiul prevederilor art.5 1, a1in.4 din Legea nr.21512001 a administraliei
publice locale, republicatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, dar qi finAnd cont de
faptul cd consilierii locali se afld in serviciul colectivitdlii locale, prezint urmbtorul raport
de activitate:

De la alegeri p0nd in prezent, am participat la toate sedinfele Consiliului Local:
ordinare, extraordinare gi de indat6. La fel am participat la toate sedinlele comisiilor de
specialitate din care fac parte, qi anume : comisia de invdf6mdnt, cultur6,s6ndtate, protec[ie
socialS qi protecfie copii. in cadrul comisiilor de specialitate, aldturi de ceilalli membrii ai
comisiei, am studiat, analizat qi am luat part e la dezbaterca proiectelor de hotdrdri depuse
spre analizare Ei avizare. Avizarea favorabilE sau nu, a proiectelor de hotar6ri, a avut loc cu
votul majoriEtii consilierilor - membri ai comisiei aflali in func{ie.

Atdt in cadrul sedinlelor ordinare, c6t gi a sedinlelor comisiilor de specialitate,
am avut o atitudine constructivd qi pragmaticd, am votat intotdeauna pentru proiectele pe
care le-am considerat viabile, favorabile cetdlenilor qi dezvoltdrii comunei.Votul exercitat
in cadrul comisiilor de specialitate, a fost menlinut qi exprimat gi in plenul consiliului
Local. ln calitate de consilier local, dar qi in calitate de cetdlean al comunei, ocazional, am
pufiat discufii cu cetdlenii despre activitatea consiliului local, proiectele dezbdtute,
legislafia in vigoare etc.

Am fost intotdeauna un exemplu atdtincalitale de consilier cAt qi in activitatea
de educatoare. Am participat la organizarea evenimentelor culturale qi spofiive. Am aj utat
qi ajut oamenii gi copii care au probleme de sdndtate

inchei acest raport de activitate cu promisiunea cd pe viitor sd fiu mult mai
activd in tot ceea ce se va interprinde in cadrul acestei institu(ii, convinsd hind de faptul cd
cei care ne-au acordat increderea administrdrii acestei comune vor fi mullumili, c6 am
fEcut tot ceea ce ne-a stat in putintd, pentru prosperitatea intregii comunitdti.
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