
RAPORT DE ACTIVITATE
Pentru anul 2020

CONSILIER LOCAL -POSTOACA IONUT VALENTIN

Subsemnatul  Postoaca Ionut Valentin, consilier local al comunei Bughea de Jos,
judetul Arges, investit in functie in urma alegerilor locale din septembrie 2020, din
partea Partidului National Liberal, in temeiul prevederilor art.51 alin (4) din Legea
Administratiei locale nr. 215/2001,va prezint raportul de activitate pentru anul 2020.
Pe perioada mandatului de consilier local 2016-2020, din partea Partidului National
Liberal, am detinut functia de secretar COMISIA PENTRU PROGRAME DE
DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALA,BUGET -FINANTE,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,
AGRICULTURji, GOSPODARIRE COMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI,
SERVICII SI COMERT.

£n cadrul Consiliului Local, dupa alegerile locale din septembrie 2020, dupa investire
am fost ales ca membru in COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE
ECONOMICO- SOCIALA,BUGET -FINANTE, ADMINISTRAREA DORENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, GOSPODARIRE
COMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT.
In anul 2020 am participat la toate Sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului
Local, precum Si cele organizate pe comisii, uncle an luat cuvantul de mai multe ori,
venind cu propuneri si solutii in sprijinul cetatenilor.

Am initiat si sustinut in cadrul sedintelor de consiliu mai multe proiecte, printre care :

-Impunerea unor masuri in cazul solicitarii de montare sau construire pe teritoriul
comunei Bughea de Jos judetul Arges, de dispozitive si aparate tehnologice de emisie -
receptie ce pot afecta  populatia si mediul inconjurator;

-Proiect tehnic si documentatie tehnico-economic pentru Proiectul de
Hotarare' 'Restaurarea, protej area, conservarea si punerea in valoare a monumentelor
istorice de Grupa A-Cruci de piatra' ', comuna Bughea de Jos, judetul Arges;

-Proiect tehnic si documentatie tehnico-economica pentru Proiectul de Hotarare

„Modemizare si eficientizare instalatii de iluminat public prim inlocuirea aparatelor de



iluminat existente cu aparate de iluminat cu tehnologia LED, comuna Bughea de Jos
judetul Arges".

Am sustinut toate proiectele si propunerile conducerii si a colegilor din consiliu, acele

proiecte benefice comunitatii.
Am tinut legatura in permanenta cu cetatenii, prezentand de fiecare data problemele
semnalate.

Am propus si sustinut mai multe actiuni(decolmatari, pietruire, iluminat public, retea de
apa,etc).

Atragerea de fonduri nerambursabile a fost, este si va fi cea mai mare prioritate a mea
ca si ales local.

Ca membru in consiliul de administratie al scolii gimnaziale , am participat la sedinte,
de flecare data venind cu propuneri si solutii la problemele semnalate.

Am votat intotdeauna proiectele pe care le-am considerat viabile, favorabile cetatenilor
Si dezvoltarii comunei.

In continuare rna voi ocupa de bunul mers al comunei Bughea de Jos,  fiind la dispozitia
cetateanului si a comunitatii.

Consilier local,


