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RA,PORT DE ACTTVITATE
Pentru peioada ianuarie 2OO9 decembne 2OO9

Subsemnatul, ing. Trif Costel Sorin, in calitate de consilier al
Consiliului rrcal Adjud, validat in $edinta de constituire din 17 iunie
2OO8, din partea Partidului Nalional Libeml, membru al Comisiei
pentru amenajarea teritoriului, urbmism, ju dica si de disciplina,
protectia mediului si turism , in conformitate cu art. 50, alin. 3 din
I*gea ff.393/2OO4, privind Statutul alesilor locali 9i art 52, alin 4
din kgea nr. 215/2001, privind administralia publica locah, prezint

actiunile importarte la care am participat in cursul enului 2009,
pentru punerea in pracdca a horerarilor adoptate de Consiliul local,
procedand h intocmirea raportului de activitate pe dul 2OO9-

ln anul 2009 am participat la

Sedinlele ordinare $i
extraordinare ale Consiliului local. am studiat toate informer e
compartimenteld de specialitate ale aparatului propriu si directiilor
subordonate Consiliului local Si am venit cu diverse propuneri d€
imbunata$re a anumitor articole din proiectel€ de hotarere.
in exercitarea mandatului de consilier local in arlut 2oo9 am
desfa$urat urmatoarele activitafi:
- aJn pa-rticipat la toate dezbaterile din plenul comisiei, dalizend
pentru avizare toate proiectele de hotarari prezentate;

- am studiat toate informerile compartimentelor din aparatul
propriu qi ale directiilo. din subordinea Consiliului local;

am luat legetura cu compartimentele de specialitate in vederea
clarilicafii aspect€lor prezentate in rapoartele de specialitatei

-

hza materialelor prezntate in comisie Si
in plenul iedintei. avdnt inruative sr propuneri proprii
am luat cuvantul pe

menFonate in prccesele verbale de tedinle.
Toata activitatea mea ca si consilier local, a fost indreptata spre
acele hoGrari care au un efect deosebit asupra

vietii din municipiul

Adjud, cum ar fil

-

hotdrari referitode la bugetul de venituri si chelhrieli

-

consiliului local:
hotarari referitoare la activitef de gospodarire si asigurar€ cu

ale

ut itni;

,

hot6rari care au vizat toate activitaFle (culturale, sportive,

- hotirari prin care acte normative emise de autoitatile

c€ntrale

trebuiau adoptate si la nivel local;
hotarfi referitoare la cereri ale cetatenilor privind anumite
drepturi leAale care li se cuvin;
Am panicipat activ la toate intaLhirile cetaFnesti reuqind sa impun

opinia mea ca o voce semnificativa in dialogul cu societatea civ e.
Numerosi cetdteni
intehit mi au incr€dinlat
problemele lor spre rezolvare Si in masura in cde s au gdsit solutii
legale, am insistat la sereiciile de specialitate ale PrimSiiei, la
societafb comerciale de sub autoritatea Consiliului t cal sau am
adresat interpeldri executi\rrlui, in uma cerora, o parte din
problemele aduse la cunostinta executi'nlui au fost solutionare
favorabil.

Pentru

a

cunoaste toate aspectele activitelii administratiei
publice, precum 9i opiniile, preocuparile Si interesele societafii civile,

am participat la dezbatedle din comisii, la consultiri pe
marginea
proiectelor de hotnrari important€, diverse evenimente publice,
in
deslegurarea cdrora prezenla consitierilor locali a fost
necesara. Am
dat curs, de asemenea, tuturo! invitatiilor la eve[imerte culturale
organizate din initiativa Consiliului tocal sau a altor institutii
publice.

Nu gtiu daca in aceasta perioada am fdcut mutt sau putin,
dar
intotdeauna am ceutat ca inteaga mea activitate de consilier
local sd
se desfigoare in spidtut legii Si in sereiciul colectivitefii
tocate.

Adiud,29.01.2010

