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Subsemnatul loan - Dorel ROMAN, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei

Cic6rliu din partea Partidului Nalional Liberal, in temeiul art. 129 din Codul Administrativ,

privind Administratria Publicd LocalS, aduc spre cunogtin!5 pe baza acestui raport, activitatea

mea de consilier local, din perioada 01.01.2021-3L.L2.2O2L.

Prin Hotararea nr. 73|2OLG a Consiliului

consilier local, supleant pe lista de candidali la

Partidului Nalional Liberal.
in urma alegerilor locale din data de27.L0.2020, am fost validat ca 9i consilier local in

cadrul Consiliului Local Cicarlau din partea Partidului Nalional Liberal.

Arat ci prin hot516rea nr.68 din data de 76.7!.2O2O a Consiliului Local Cicarlau am fost

desemnat ca membru in cadrul Comisiei de specialitate nr. ll a Consiliului Local al comunei

Cic6rlSu - Comisia pentru activitSti social - culturale, culte, inv515m6nt, sinitate gi familie.

in cadrul mandatului meu de consilier local in anul 2O2L am participat la gedintele

Consiliului Local inclusiv on line, atat la cele ordinare cat 9i la cele extraordinare cat gi in cadrul

gedinlelor desf5gurate in comisia de specialitate mai sus indicatS.

Am votat favorabil proiectele de hotarare intitate care asigurau o dezvoltare viabila si

durabila a comunei Cicarlau din toate punctele de vedere:social, cultural, economic,

administrativ in cadrul proiectelor atat pe fonduri europene cat si in cadrul proiectelor pentru

care s-au asigurat finantare din bugetul local:

-Modernizare Drum comunal 102 Handalu llbei,

-Asfaltare strada Primaverii din localitatea Cicarlau,

- Realizare drumuri agricole, intretinere drumuri comunale

- Centru multifunctional pentru copii Si tineret localitatea Cic6rl5u,
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-Reparatii Acoperis Camin Cultural Cicarlau

-Extinederea retelei de gaz in localitatile llba si Cicarlau

-Reparatii acoperis Scoala llba

- lnstalare si sistem de supraveghere video la nivelul comunei Cicarlau

- Lucrari de raparatii la drumurile comunale si de asfaltare precum si lucrari de bitumiunare a

anumitor strazi din comuna.
Arat ca proiectele nu se limiteaza la cele mai sus amintite acestea fiind doar limitativ

descrise.
Am avut o permanenta activitate de consultanta gi indrumare a cetatenilor, solicitanti

pentru rezovarea unor situatii, probleme de diferite tipuri : iluminat, asfaltare, reparatii

drumuri, probleme legate de salubrizare, etc. ridicand aceste probleme in cadrul sedintelor de

Consitiu gi realizand o serie de demersuri pentru aducerea la cunostinta cetatenilor cu privire la

hotarararile adoptate gi la probleme discutate in cadrul sdintelor.

Am participat la toate manifestarile te tip omagial 9i la evenimente cu carcter social,

cultural, educativ, comemorativ desfdgurate in comuna Cic6rliu, depuneri de coroane cu ocazia

unor evenimente omagiale, Ziua Nationala a Romaniei- 1 Decembrie, etc

Am preluat corespondenta transmisa in format analogic sau digital, de catre executiv,

luand la cunogtinld 9i studiind proiectele de hotarari propuse 9i aflate pe ordinea de zi a fiecari

sedinte, efectuand analize detaliate a proiectelor impreuna cu memebrii comisiilor de

spoecialitate din care fac parte dar si cu specialisti apartinand Primariei Cicarlau, invitati la
discutii in cadrul sedintelor.

Am exercitat toate atributiile aferente functiei de consilier si am raspuns cu

promptitudine solicitarilor venite din partea colegilor consilieri, din partea executivului 9i a

cetatenilor comunei pentru rezolvarea tuturor problemelor cu care ne-am confruntat in

comuna noastra.

Cu stima,

Data
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