
RAPORT DE ACTIVITATE

ANUL 2O2L

Subsemnatul Dorca Nicolae , arat ca in anul 2021 am detinut functia

de consilier local in cadrul Consiliului Local CicdrlSu din partea Partidului

Social Democrat, functie pe care o detin incepand cu data de 27.10.2020

cand s-a constituit Consiliul Local.

tn perioada anului 2021, 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 CicSrl5u - Comisia pentru activit6ti social - culturale, culte,

invS!5m6nt, s5ndtate 9i familie, fiind ales membru in aceast5 comisle.

Am participat la toate gedinlele ordinare 9i extraordinare ale

Consiliului Local, precum 9i la gedinlele de comisii din care fac parte.

In fiecare gedin!5 de consiliu am luat cuv6ntu! in vederea discutarii
proiectelor de hot5r6ri aflate in dezbatere, ludri de pozilie fa!5 de

oportunit6li sau legalitate a proiectelor.

Activitatea din comisia de specialitate din care fac parte s-a

concretizat in abordarea, analizarea, avizarealneavizarea proiectelor

repartizate comisiei din care fac pafte. C6nd situalia a impus, au fost
invitali angajati ai Comunei Cicarlau din cadrul compartimentelor din

aparatul tehnic al executivului pentru a oferi informalii suplimentare

referitoare Ia problematica proiectelor de hotdrdri supuse aprob5rii.



Am insistat pentru stabilirea de reguli si principii sindtoase in ce

privegte regimul construcliilor, infrastructura rutier6 sau mbsuri concrete de

combatere a Covid 19.

Am votat favorabil proiectele de interes pentru comunitate care au

vizat 9i Lucrari de raparatii si intretinere sau asfaltare a drumurilor

comunale.

Doresc sE menlionez cH in perioada mandatului de consilier local pe

anul ZOZL toatb activitatea mea s-a desfdgurat cu buna credin!5, in

interesul public, respectiv anatiza oportunitdlii proiectelor de hot6r6re ce

urm5reau beneficii aduse comunit6lii locale din care 9i eu fac parte.

Cu stim5,

Consilier local
Dorca Nicolae


