
Raport de activitate

pentru anul 2020

Consilier local-Oancea  Bogdan,

Prezentul  Raport de activitate este intocmit conform  pre\'ederilor legale,  in temeiul art.255, alin.1 din

Codul Administrativ,OUG 57/2019 si  in spiritul si  prevederile  Regulamentului de Organizare si

Functionare  al  Consiliului  Local  al  UAT Bughea  de Jos, jud.Arges.

In  perioada  ianuarie-octombrie am fost presedintele Comisiei nr.1  Economica si am  participat la toate

§edintele ordinare Si extraordinare ale Consiliului  Local,  precum  Si la Sedintele de comisii din care fac

parte.

In cadrul acestei Comisii am  dezbatut impreuna cu ceilalti consiglieri  locali toate  Hotararile initiate de

primarul  Iocalitatii sau  de catre  ceilalti  consilieri  locali.

In fiecare Sedinta de consiliu am  luat cuvantul tn vederea formularii de amendamente la  proiectele de

hot5rari aflate tn dezbatere,  lu5ri de pozitie fat5 de oportunitati sau legalitate a  proiectelor ori

interven[ii  politice. Activitatea din comisie s-a concretizat tn  abordarea, analizarea , avizarea/neavizarea

proiectelor repartizate comisiilor din care fac parte.

Cand situatia a  impus, au fost invitati Sefi de compartimente din aparatul tehnic al executivului  pentru a

oferi informa[ii suplimentare  referitoare  la  problematica  proiectelor de  hot5rari supuse aprob5rii.

Doresc s5 mentionez c5 tn perioada  mandatului de consilier local  pe anul 2020, toat5 activitatea mea s-a

desfasurat cu buna credinta, ?n interesul public, respectiv analiza oportunitatii proiectelor de  hot5rare ce

urm5reau beneficii aduse comunit5tii, aducand tn prim  plan aspecte care ar fi fost tn dezacord cu

principiile etice sau cu  buna  practica a  administratiei  locale.

In calitate de consilier local mi-am asumat o serie de objective pentru a fi implementate pe raza  UAT

Bughea  de Jos,  in vederea  cresterii gradului de civilizatie si con fort pentru  locuitorii comunei si anume:

-       Asfaltarea tuturordrumurilor comunale

-       Amenajarea de santuri si rigole betonate acolo uncle se impune acest lucru

-        Reabilitarea cladirilorcare apartin administratiei  locale

-       Realizarea de  proiecte si,  ulteriorfinalizarea acestora  prin  investitii care sa  duca  la  imbunatatirea

accesului  la educatie, sport si sanitate  pentru locuitorii comunei
-        Reabilitarea si amenajarea albiilorraurilorsi  paraielordin comuna

-       Realizarea de actiuni  pentru curatarea, ecologizarea, si infrumusetarea  domeniului  public si

privat al administratiei  locale


