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RAPORT   DE  ACTIVITATE PE  ANUL  2021 

   
Subsemnatul  Brașoveanu Ionuț,   consilier  local  al  comunei Ştiuca, sunt 

reprezentant  al PMP Știuca   şi  membru  în  Comisia de specialitate I (comisia din care 

face parte fiecare) pentru următoarele domenii: Economie, buget, finanțe, impozite și 

taxe, administrație locală, patrimoniului, administrarea domeniului public și 

privat al comunei, în conformitate cu prevederile art. 225, alin. (2) și alin. (3) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă prezint Raportul de activitate pe anul 2021: 

În urma alegerilor locale din septembrie 2020 am fost reales în funcția de 

consilier local pe listele Partidului Mișcarea Populară. 

În calitatea mea de consilier  local, preocuparea  mea  principală  este de a 

rezolva cererile cetățenilor, care se refereau la probleme sociale, am susținut construirea 

unei capele mortuare în comună, pietruirea de drumuri și cosirea vegetației din dreptul 

proprietăților. Astfel, am  luat  poziţie  în cadrul şedinţelor de  consiliu, cu orice  ocazie, 

pentru  obţinerea acestor  deziderate. 

În cadrul  şedinţelor  din anul 2021 am  fost  de  acord cu  următoarele proiecte  

de hotărâri propuse  de primarul  comunei : 

 Aprobarea  şi rectificările  bugetului  local; 

 Aprobarea asigurării  finanţării  unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat  din 

comuna  Ştiuca  pentru  anul şcolar 2021-2022 care vor funcţiona   sub limitele 

prevăzute de lege 

 Am fost împotriva Raportului  primarului  despre  starea economică, socială şi de 

mediu a comunei  Ştiuca în anul 2021. 

 Am fost împotriva scumpirii apei, a preluării deșeurilor menajere, a canalizării, a 

taxelor și impozitelor. 

       În cursul anului 2021, atât în mandatul deținut până în septembrie, cat și 

perioada septembrie-decembrie, am participat la toate ședințele consiliului local, fiind 

de acord cu toate proiectele supus aprobării. 

Achiziții
Typewriter
 



În continuare îmi propun ca activitatea mea să contribuie în mare măsură 

măsură la optimizarea activității consiliului local, să vin  cu propuneri concrete și 

sustenabile pentru viața și activitatea locuitorilor comunei noastre. 

Consilier local, 

Brașoveanu Ionuț 

                                                           


