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Subsemnatul Ciordneanu $tefan, consilier local din partea
Partidului Social Democrat in Consiliul local al comunei lbdnesti, jud
Mure9, intrucSt in Codul Administrativ ( O.U.G. 57120L9) se

stipuleazS: ,, Fiecare consilier locol este obligat sd prezinte un raport
de octivitate onuol core va fi fdcut public prin grijo secretorului" , in
cele ce urmeazi voi prezenta succinct c6teva din reperele activitS!ii
mele in cadrul consiliului in anul 2019.

in ceea ce privegte participarea la gedinlele Consiliului local,

precizez cd am participat la toate acestea, fie ele ordinare,

extraordinare sau de indatS: 13 ordinare gi 9 extraordinare, sedinte in

cad'lul cdrora, dupi ce am studiat ordinea de zi gi proiectele de

hotd16re supuse dezbaterilor gi aprobirii am intervenit acolo unde

am considerat cd este cazul pentru clarificarea gi ?mbundtitirea
hotirArii fdc6nd propuneri in acest sens.

in calitate de pregedinte a doud din cele trei Comisii de

specialitate ce funclioneazi la nivelul Consiliului local lbAnesti (

Comisia pentru activitSli social- culturale, culte, invdtdm6nt, sindtate

9i familie, muncd gi proteclie socialS, protec!ie copii gi Comisia
juridici 9i de disciplinS, protec!ie mediu, turism am dezbitut cu

membrii fiecdreia dintre comisii proiectele de hotd16re arondate am

intocmit procesele verbale de ;edin!5, iar amendamentele,
propunerile le-am prezentat spre dezbatere plenului Consiliului local.
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De asemenea in anul 20L9 timp de trei luni am condus gedinlele

Consiliului local in calitate de pre;edinte de gedin!5, activitate in

cadrul cdreia am cSutat sd ofer o dezbatere util5, organizatd in

conformitate cu prevederile statutare din partea colegilor, dorind ca

aceste dezbateri sd aibA finalitatea doritd.

M-am implicat ?n viala comunitSlii locale, venind mereu in contact

cu cetSlenii, mai ales cu cei din satele Dulcea, Brddelelu, Blidireasa

,Zimli, aduc6nd in dezbaterea Consiliului local problemele ridicate gi

milit6nd pentru rezolvarea lor.

Am participat la evenimente cu caracter social, cultutral,economic

si educativ care s-au desfSgurat la nivelul comunei, am avut o bund

colaborare cu factorii de rispundere ai Administraliei locale, in toatd

aceastd perioadS ac!iondnd cu credin!5 9i rSspundere, avdnd ca unic

scop apdrarea 9i realizarea intereselor membrilor comunitSlii care m-

au ales in aceastd functie.
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