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RAPORTDE ACTIVITAT

Noiembrie - Decemb rie 2020, t

CONSILIER LOCAL , Minca Ionel Daniel

Subsemnatut Minca Ionel Daniel , Consilier local in cadrul Consilului Local al orasului

Costesti din partea Partidului Social Democrat ( PSD ) , in conformitate cu at.225 , alin.2 din Ordonanta de

Urgenta a Guvernuluinr.STl2Olg privind Codul Administrativ, cu modificarile si complectarile ulterioare ,

prezint urmatorul raport de activitate pe anul 2020 ,

ln urma alegerilor locale , care au avut loc in data de 27 septembrie 2020 , am fost validat consilier

local supleant in 19 noiembrie 2O2O , inscris pe lista de candidati a Partidului Social Democrat (PSD )

pentru Consiliul Local al orasului Costesti , judetulArges .

ln acest mandat fac parte din Comisia de specialitate privind invatamant , cultura , sanatate , protectie

sociala , activitati sportive si de agrement . Pentru fiecare sedinta din comisie sau de plen a Consilului

Local al orasului Costesti am luat la cunostinta ordinea de zi , am studiat proiectele de hotarare propuse ,

procesele verbale ale sedintelor desfasurate , iar in cadrul sedintelor de comisie am dezbatut problemele

supuse avizarii , am solicitat in anumite cazuri explicatii si detalii de la factorii responsabili din cadrul

Primariei .

Am participat activ la sedintele Consilului de Administratie a Scolii Gimnaziale Nr,1 , in care am fost

desemnat ca si reprezentant al Consilului Local al orasului Costesti .

Doresc sa mentionezcainscurta perioada a mandatului de consilier local pe anul 202A (noiembrie -
decembrie ) , toata activitatea mea s-a desfasurat cu buna credinta , in interesul public ,respectiv analiza

opurtunitatii proiectelor de hotarare ce urmareau beneficii aduse comunitatii , aducand in prim plan aspecte

care ar fi fost in dezacord cu principiile etice sau in dezacord cu buna practica a administratiei locale '

Consider ca activitatea depusa de catre mine in cadrul Consilului Local al orasului Costesti a fost una

in spiritul legii , alcrezului social democratic , cat si al interesului orasului si al cetatenilor , flind onorabila si

lasand totodata loc de niai bine penhu perioada urmatoare '

Costesti
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