
COMUNA GALAUTAS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GALAUTAS

JUDETUL HARGHITA

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021
CONSILIER LOCAL_TARAN DORU

SubsemnatulTaran Doru, consilier local in cadrul ConsiIului Local al Comuneicalautas, ales
rn luna septembrie 2020 din partea partidului pro Romania, in conformitate cu OUG 57/2019 q\ezint
urmatorul raport de activitate pentru anul 2021: ..

ln cadru/ Consiltului Localfac parte d ni
Comisia pentru invatamant,sanatate,familie,protective copii,tineret si sport,protective

sociala,protectia mediului.
Am luat parte a toate sedtntele Com/sie de specialitate precum sl la toate sedjntele

Consrliului Local in cadrul carora mi-am prezentat parerile in dtscutijle despre subiectete prez€ntate
Am luat cuvantul in cadrLll sedintelor, am venit cu diferite propuneri pentru rnDunatat|rea

actrvitatii consiliului Locai, am facut interperaa catre conducerea pnmarie ori de cate ori am
considerat ca este necesar, Toate cele semnalate aLr fost in spintual legii si ln sprillnul locujtorilor
ComuneiGalautas

M am impricat rn viata comunitatii, incercand mereu sa aduc ra cunostiinta in tata consiriu ui
local problemere existente facand tot ce_mr sta in putere pentru Intere.ur comunitatii d/n care fac
parte-

In cadrul mandatului de consilier local am fost contactat atat telefonic cat si prin alte
m jloace media de sociar zare de catre cetatenii comuner Garautas pentru soricitarea de sraturi si/sau
Indrumari pentru diverse aspect care necesitau interactiunea cu autoritatile

ln cadrul fiecarie solicitarj am raspuns cu drag si am indrumat persoanele tn cauza spre
departamentele sau chiar instituttile de specialitate in functje de nevoile fiecaruia.

Deschiderea mea catre populatje a fost intotdeauna nemargjnita si va asjgur ca pe vlrtor voi
ramane neschimbat tn atitudinea fata de cerdrenr,

Am avut o buna colaborare cu primarul,viceprimarul,secretatulgenera/ al comunei precum si
cu cerlalti consiIeri locali.

In continuarea acestui mandate voiface tot ce imi sta jn putinta pentru a duce la bun sfarsit
ceea ce am promis prin juramantul depus sr pentru a fi la nivelul asteptarior locuitorilor comunei
Galautas

M-am impIcat si ma voi impltca in continuare in actiunile Consiliului Locat sust/nand
initiativele pozitive care duc la imbunatatirea conditii/or de viata a locuitorrlor comunei.

Galautas la,

01 .42 2022
Consilier local,

Taran
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