RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

In anul 2017 activitatea mea a vizat ducerea la indeplinire a obligatiilor si raspunderilor ce
decurg din calitatea de consilier local conform Legii nr.215/2001,a Administratiei Publice
Locale, republicata, si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al
comunei Dragos Voda.
Am participat activ la sedintele in plen ale Consiliului Local al comunei Dragos Voda si la
dezbaterile comisiei din care fac parte. In calitate de consilier local in perioada anului 2017 am
sprijinit demersurile pe linia derularii unor proiecte ce vizau înființarea rețelei de canalizare și
stației de epurare în comuna Dragoș Vodă, modernizarea străzilor in comuna Dragos Voda,
judetul Călărași si modernizarea si reabilitarea Gradinitei cu program normal nr. 3 Socoalele,
comuna Dragos Voda, alimentarea cu apa, repararea si intretinerea unor drumuri locale.
Am pastrat legatura permanenta cu scoala din localitatea noastra. Am contribuit la intocmirea
Strategiei de dezvoltare a comunei Dragos Voda. De asemenea am participat la organizarea unor
manifestari culturale care au avut loc in localitate cu ocazia diverselor activitati culturale.
Domeniile principale de activitate care au fost analizate in sedintele de comisie au vizat bugetul
de venituri si cheltuieli,rectificarea periodica a acestuia, finantarea si cofinantarea unor proiecte
de interes local,asocierea cu unele consilii locale sau organizatii neguvemamentale pentru
promovarea unor proiecte,organigrama si statul de functii al personalului de specialitate al
primarului. Consider ca in anul 2017, bilantul activitatii personale in calitate de consilier local
este unul pozitiv cu reale posibilitati de imbunatatire in continuare,

Consilier local,
SOLZARU CRISTEA

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

In anul 2017 activitatea mea a vizat ducerea la indeplinire a obligatiilor si raspunderilor ce
decurg din calitatea de consilier local conform Legii nr.215/2001 a Administratiei Publice
Locale, republicata, si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al
comunei Dragos Voda.
Am participat activ la sedintele in plen ale Consiliului Local al comunei Dragos Voda si la
dezbaterile comisiei din care fac parte. In calitate de consilier local in perioada anului 2017 am
sprijinit demersurile pe linia derularii unor proiecte ce vizau înființarea rețelei de canalizare și
stației de epurare în comuna Dragoș Vodă, modernizarea străzilor in comuna Dragos Voda,
judetul Călărași si modernizarea si reabilitarea Gradinitei cu program normal nr. 3 Socoalele,
comuna Dragos Voda, alimentarea cu apa, repararea si intretinerea unor drumuri locale.
Am pastrat legatura permanenta cu scoala din localitatea noastra. Am contribuit la intocmirea
Strategiei de dezvoltare a comunei Dragos Voda. De asemenea am participat la organizarea unor
manifestari culturale care au avut loc in localitate cu ocazia diverselor activitati culturale.
Domeniile principale de activitate care au fost analizate in sedintele de comisie au vizat bugetul
de venituri si cheltuieli,rectificarea periodica a acestuia, finantarea si cofinantarea unor proiecte
de interes local,asocierea cu unele consilii locale sau organizatii neguvemamentale pentru
promovarea unor proiecte,organigrama si statul de functii al personalului de specialitate al
primarului. Consider ca in anul 2017, bilantul activitatii personale in calitate de consilier local
este unul pozitiv cu reale posibilitati de imbunatatire in continuare,

Consilier local,
MONAH FLORIN

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

In anul 2017 activitatea mea a vizat ducerea la indeplinire a obligatiilor si raspunderilor ce
decurg din calitatea de consilier local conform Legii nr.215/2001,a administratiei publice locale,
republicata, si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei
Dragos Voda.
Am participat activ la sedintele in plen ale Consiliului local al comunei Dragos Voda si la
dezbaterile comisiei din care fac parte. In calitate de consilier local in perioada anului 2017 am
sprijinit demersurile pe linia derularii unor proiecte ce vizau înființarea rețelei de canalizare și
stației de epurare în comuna Dragoș Vodă, modernizarea străzilor in comuna Dragos Voda,
judetul Călărași si modernizarea si reabilitarea Gradinitei cu program normal nr. 3 Socoalele,
comuna Dragos Voda, alimentarea cu apa, repararea si intretinerea unor drumuri locale.
Am pastrat legatura permanenta cu scoala din localitatea noastra. Am contribuit la intocmirea
Strategiei de dezvoltare a comunei Dragos Voda. De asemenea am participat la organizarea unor
manifestari culturale care au avut loc in localitate cu ocazia diverselor activitati culturale.
Domeniile principale de activitate care au fost analizate in sedintele de comisie au vizat bugetul
de venituri si cheltuieli,rectificarea periodica a acestuia, finantarea si cofinantarea unor proiecte
de interes local,asocierea cu unele consilii locale sau organizatii neguvemamentale pentru
promovarea unor proiecte,organigrama si statul de functii al personalului de specialitate al
primarului. Consider ca in anul 2017, bilantul activitatii personale in calitate de consilier local
este unul pozitiv cu reale posibilitati de imbunatatire in continuare,

Consilier local,
SIMION ELENA

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

In anul 2017 activitatea mea a vizat ducerea la indeplinire a obligatiilor si raspunderilor ce
decurg din calitatea de consilier local conform Legii nr.215/2001,a administratiei publice locale,
republicata, si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei
Dragos Voda.
Am participat activ la sedintele in plen ale Consiliului local al comunei Dragos Voda si la
dezbaterile comisiei din care fac parte. In calitate de consilier local in perioada anului 2017 am
sprijinit demersurile pe linia derularii unor proiecte ce vizau înființarea rețelei de canalizare și
stației de epurare în comuna Dragoș Vodă, modernizarea străzilor in comuna Dragos Voda,
judetul Călărași si modernizarea si reabilitarea Gradinitei cu program normal nr. 3 Socoalele,
comuna Dragos Voda, alimentarea cu apa, repararea si intretinerea unor drumuri locale.
Am pastrat legatura permanenta cu scoala din localitatea noastra. Am contribuit la intocmirea
Strategiei de dezvoltare a comunei Dragos Voda. De asemenea am participat la organizarea unor
manifestari culturale care au avut loc in localitate cu ocazia diverselor activitati culturale.
Domeniile principale de activitate care au fost analizate in sedintele de comisie au vizat bugetul
de venituri si cheltuieli,rectificarea periodica a acestuia, finantarea si cofinantarea unor proiecte
de interes local,asocierea cu unele consilii locale sau organizatii neguvemamentale pentru
promovarea unor proiecte,organigrama si statul de functii al personalului de specialitate al
primarului. Consider ca in anul 2017, bilantul activitatii personale in calitate de consilier local
este unul pozitiv cu reale posibilitati de imbunatatire in continuare,

Consilier local,
MOLDOVEANU MARIUS

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

In anul 2017 activitatea mea a vizat ducerea la indeplinire a obligatiilor si raspunderilor ce
decurg din calitatea de consilier local conform Legii nr.215/2001,a administratiei publice locale,
republicata, si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei
Dragos Voda.
Am participat activ la sedintele in plen ale Consiliului local al comunei Dragos Voda si la
dezbaterile comisiei din care fac parte. In calitate de consilier local in perioada anului 2017 am
sprijinit demersurile pe linia derularii unor proiecte ce vizau înființarea rețelei de canalizare și
stației de epurare în comuna Dragoș Vodă, modernizarea străzilor in comuna Dragos Voda,
judetul Călărași si modernizarea si reabilitarea Gradinitei cu program normal nr. 3 Socoalele,
comuna Dragos Voda, alimentarea cu apa, repararea si intretinerea unor drumuri locale.
Am pastrat legatura permanenta cu scoala din localitatea noastra. Am contribuit la intocmirea
Strategiei de dezvoltare a comunei Dragos Voda. De asemenea am participat la organizarea unor
manifestari culturale care au avut loc in localitate cu ocazia diverselor activitati culturale.
Domeniile principale de activitate care au fost analizate in sedintele de comisie au vizat bugetul
de venituri si cheltuieli,rectificarea periodica a acestuia, finantarea si cofinantarea unor proiecte
de interes local,asocierea cu unele consilii locale sau organizatii neguvemamentale pentru
promovarea unor proiecte,organigrama si statul de functii al personalului de specialitate al
primarului. Consider ca in anul 2017, bilantul activitatii personale in calitate de consilier local
este unul pozitiv cu reale posibilitati de imbunatatire in continuare,

Consilier local,
IASESCU MARIUS

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

In anul 2017 in calitate de consilier local, am acordat o atentie deosebita
pregatirii,organizarii si desfasurarii in conditii normale a sedintelor de Consiliu Local, indiferent
de problematica pusa in discutie,participand la toate sedintele convocate. In conformitate cu
prevederile Legii nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata si a Regulamentului
de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda am acordat asistenta de
specialitate, la cerere, celorlalti colegi, pentru clarificarea unor situatii care sa influenteze pozitiv
derularea unor activitati de interes local. Cu ocazia deplasarilor prin comuna am cunoscut mai
bine realitatile si greutatile cu care se confrunta cetatenii din localitatea noastra, contribuind la
rezolvarea unor probleme iar cele care nu au fost de competenta mea le-am adus la cunostinta
primarului. In activitatea desfasurata in calitate de consilier local am avut o buna colaborare cu
toti colegii din consiliullocal si sper ca experienta acumulata sa ma ajute si in continuare. Am
participat la un numar de 12 sedinte ordinare, 8 sedinte deindata, 2 sedinte extraordinare
adoptandu-se un numar de 103 hotarari,cu diverse proiecte privind infrastructura,reparatii si
intretineri Scoala si Gradinite, studii fezabilitate pentru proiecte cu fonduri nerambursabile, etc.

Consilier local
PISCU LAURENTIU

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

In anul 2017 in calitate de consilier local,am acordat o atentie deosebita pregatirii,
organizarii si desfasurarii in conditii normale a sedintelor de Consiliu Local, indiferent de
problematica pusa in discutie, participand la toate sedintele convocate. In conformitate cu
prevederile Legii nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata si a Regulamentului
de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda, am acordat asistenta
de specialitate,la cerere, celorlalti colegi,pentru clarificarea unor situatii care sa influenteze
pozitiv derularea unor activitati de interes local. Cu ocazia deplasarilor prin comuna am cunoscut
mai bine realitatile si greutatile cu care se confrunta cetatenii din localitatea noastra,contribuind
la rezolvarea unor probleme iar cele care nu au fost de competenta mea le-am adus la cunostinta
primarului. In activitatea desfasurata in calitate de consilier local am avut o buna colaborare cu
toti colegii din consiliullocal si sper ca experienta acumulata sa ma ajute si in continuare. Am
participat la un numar de 12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata, 2 sedinte extraordinare,
adoptandu-se un numar de 103 hotarari, cu diverse proiecte privind infrastructura,reparatii si
intretineri Scoala si Gradinite, studii fezabilitate pentru proiecte cu fonduri nerambursabile, etc.

Consilier local
RUSU DUMITRU

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

In anul 2017 in calitate de consilier local, am acordat o atentie deosebita pregatirii,
organizarii si desfasurarii in conditii normale a sedintelor de Consiliu Local, indiferent de
problematica pusa in discutie,participand la toate sedintele convocate. In conformitate cu
prevederile Legii nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata si a Regulamentului
de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda am acordat asistenta de
specialitate,la cerere, celorlalti colegi,pentru clarificarea unor situatii care sa influenteze pozitiv
derularea unor activitati de interes local. Cu ocazia deplasarilor prin comuna am cunoscut mai
bine realitatile si greutatile cu care se confrunta cetatenii din localitatea noastra,contribuind la
rezolvarea unor probleme iar cele care nu au fost de competenta mea le-am adus la cunostinta
primarului. In activitatea desfasurata in calitate de consilier local am avut o buna colaborare cu
toti colegii din consiliullocal si sper ca experienta acumulata sa ma ajute si in continuare. Am
participat la un numar de12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata, 2 sedinte extraordinare,
adoptandu-se un numar de 103 hotarari, cu diverse proiecte privind infrastructura,reparatii si
intretineri Scoala si Gradinite, studii fezabilitate pentru proiecte cu fonduri nerambursabile, etc.

Consilier local
MILIȚĂ IULIAN

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

In anul 2017 in calitate de consilier local,am acordat o atentie deosebita
pregatirii,organizarii si desfasurarii in conditii normale a sedintelor de Consiliu Local, indiferent
de problematica pusa in discutie, participand la toate sedintele convocate. In conformitate cu
prevederile Legii nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata si a Regulamentului
de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda am acordat asistenta de
specialitate,la cerere, celorlalti colegi,pentru clarificarea unor situatii care sa influenteze pozitiv
derularea unor activitati de interes local. Cu ocazia deplasarilor prin comuna am cunoscut mai
bine realitatile si greutatile cu care se confrunta cetatenii din localitatea noastra,contribuind la
rezolvarea unor probleme iar cele care nu au fost de competenta mea le-am adus la cunostinta
primarului. In activitatea desfasurata in calitate de consilier local am avut o buna colaborare cu
toti colegii din consiliullocal si sper ca experienta acumulata sa ma ajute si in continuare. Am
participat la un numar de12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata, 2 sedinte extraordinare,
adoptandu-se un numar de 103 hotarari, cu diverse proiecte privind infrastructura,reparatii si
intretineri Scoala si Gradinite, studii fezabilitate pentru proiecte cu fonduri nerambursabile, etc.

Consilier local
VOINEA VICTOR GEORGE

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

In anul 2017 in calitate de consilier local, am acordat o atentie deosebita
pregatirii,organizarii si desfasurarii in conditii normale a sedintelor de Consiliu Local, indiferent
de problematica pusa in discutie,participand la toate sedintele convocate. In conformitate cu
prevederile Legii nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata si a Regulamentului
de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda am acordat asistenta de
specialitate,la cerere, celorlalti colegi,pentru clarificarea unor situatii care sa influenteze pozitiv
derularea unor activitati de interes local. Cu ocazia deplasarilor prin comuna am cunoscut mai
bine realitatile si greutatile cu care se confrunta cetatenii din localitatea noastra,contribuind la
rezolvarea unor probleme iar cele care nu au fost de competenta mea le-am adus la cunostinta
primarului. In activitatea desfasurata in calitate de consilier local am avut o buna colaborare cu
toti colegii din consiliullocal si sper ca experienta acumulata sa ma ajute si in continuare. Am
participat la un numar de12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata, 2 sedinte extraordinare,
adoptandu-se un numar de 103 hotarari, cu diverse proiecte privind infrastructura,reparatii si
intretineri Scoala si Gradinite, studii fezabilitate pentru proiecte cu fonduri nerambursabile, etc.

Consilier local
MARINOIU CEZARINA ȘTEFANIA

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

In anul 2017 in calitate de consilier local, am acordat o atentie deosebita
pregatirii,organizarii si desfasurarii in conditii normale a sedintelor de Consiliu Local, indiferent
de problematica pusa in discutie,participand la toate sedintele convocate. In conformitate cu
prevederile Legii nr.215/2001 a aAdministratiei Publice Locale, republicata si a Regulamentului
de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda am acordat asistenta de
specialitate,la cerere, celorlalti colegi, pentru clarificarea unor situatii care sa influenteze pozitiv
derularea unor activitati de interes local. Cu ocazia deplasarilor prin comuna am cunoscut mai
bine realitatile si greutatile cu care se confrunta cetatenii din localitatea noastra,contribuind la
rezolvarea unor probleme iar cele care nu au fost de competenta mea le-am adus la cunostinta
primarului. In activitatea desfasurata in calitate de consilier local am avut o buna colaborare cu
toti colegii din consiliul local si sper ca experienta acumulata sa ma ajute si in continuare. Am
participat la un numar de 12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata, 2 sedinte extraordinare,
adoptandu-se un numar de 103 hotarari, cu diverse proiecte privind infrastructura,reparatii si
intretineri Scoala si Gradinite, studii fezabilitate pentru proiecte cu fonduri nerambursabile, etc.

Consilier local
COCARGEANU MARIAN MĂRGARIT

