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Gonsilier PNL : COTUNA TEODOR

Membru al Comisiei juridice gi de discipline, munce Si

proteclie socialA, protectie mediu gi turism

AvAnd in vedere validarea mandatului de consilier in sedinla de constituirer a

Consiliului local al comunei Sdlard , din data de 24.06.2016 si ca reprezentant al t3onsiliului

Local al comunei Srilard fiind membru al comisiei juridice 9i de disciplind, munce 9i

protectie sociald, protectie mediu gi turism .

LuAnd in considerare faptul cd intreaga activitate din anul 2018 s-a desfargurat cu

respectarea strictd a dispozitiilor Legii nr. 21512001 - Legea administratiei publice locale,

republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii nr. 393/2004 privind Statulul

alegilor locali precum gl a HotdrArii Consiliului local al comunei Sdlard privind aprobarea

Regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului local al comunei Salard

in perioada anului 20'18 am parlicipat Ia un numar de 12 sedinte ordinarel, 1 gedinta

gedinle de indatd . Nu am lipsit de la nicio sedintd a Consiliului local .

De asemenea am participat la toate sedintele comisiei de specialitate, la care am fost

convocat , in functie de proiectele de hotdrAre propuse pe ordinea de zi alituri de primarul

comunei, secretarul comunei , consilier contabil , sau alti funclionari din cadrul aparatului de

soecialitate al primarului.

Am participat la adoptarea unui numar de 102 hotdrAri ale Consiliului local

AnalizAnd proiectele de hotdrAre am venit cu propuneri atunci cand a fost cazul

am sustinut si promovat toate proiectele, ce au vizat: programe de dezvoltare

economico-sociald, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al connunei,

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism, agriculture, comert si

servicii, gospoderire comunalS,etc,

Am mentinut legdtura permanent cu locuitorii comunei ,ocazie cu care am

transmis proiectele avizate in sedintele consiliului local , cu impact asupra cetatellilor

totodata preluAnd mesajele lor cu care am participat la discutii in plen, venind de

asemeni cu propuneri pentru solutionarea lor

Pe parcursul anului 2018 mi-am desfasurat intreaga activitate de consilier local in

folosul comunitatii , am participat la dezbaterea tuturor proiectelor de hotdrAre



impreund cu alti consilieri locali,avAnd o colaborare in ceea ce privegte bunul mers al

activitililor 9i in special dezvoltarea economico- socialS a localite,tii.

O colaborare foafte bund am avut cu salarialii Primdriei comunei Sdlard ,ori ,Ce cAte

ori am solicitat diferite relalii si informatii am primit sprijinul acestora.

in calitate de ales local . am depus Ia termen si in conformitate cu prevederire

legale, declaratiile de avere si interese

Sper ca anul 2019 sd ne aducd mai multe realizdri, astfel si eu md voi implica
mai activ in toate problemele sl cerintele ce vor apdrea, aducAndu-mi aportul de fiecare
datd pentru bunul mers al activitdfilor din cadrul Consiliului local al comunei Sdlard.
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