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ln cadrul Consiliului Local Sepreus, ;n anul 2022 an activat in cadrul
Conisiei pentu ptogrune econonico-Jidaa.idrc,intestitii,adnihistfttea
dohte iului public si ptivat al comunei juridict si de discipl,rrd in funclia de

In cadrul aceslei comisii, am fosl , alaluri de ceilalti memb.i la toate hotararile
de consiliu ce au privit activitatea de buget-finanle a Consiliului Local Sepreus.
Ca membru al Partidului Nalional Liberal, am susiinut toate hotararile de
consiliu care eau regasil in programele de dezvoltarea comuneiSepreus.
De la inceput mian propus ca activitatea mea in cad.uL atat al
Consiliului Local cal si in comisie sa aiba un caracter activ,
ransparent, sa respect Legilesi Regulamentul de functonare, sa
particip activ la sedintee ce vo. fi convocate, sa vin cu
propuneri pentfu imbunatat;rea sau completarea Proiectelor de
Hotarari. Am hotaral sa aprob toale proiectele cde sunl
Lmportante pentru vialasi activitatea comunitatii dar aceasla in
unna unor dezbateri pe ele, sa existe o rransparenta rohla si
bineinteles aiceptaril propunefilor care sa le imbunatateasca. Fapt
ce por sa spun ca s-a rntamplal.

Privitor la activitatea mea concrcB din cadrul Consil;ului Local in anul
2022, prin dezbaterile de la Comisia pentru programe economico
financiare.invesdlii,adminislrarea domeniului pLrblic si privar al comunei
juridica si de disciplina , cat si p.in inrerpelarile din cadrul sedinrelo. de

- Am participa! la toate sedintele ordinde ale Consiliului Local(precum si la
loale sedinlele exhord;nare). In cadrul dezbalerilor am inrenenit cu obse.varii,
ori de cale ori am crezu! ca interyentiile mele pot lanuri unele aspecte din
conlinulul proiectelor.
Alat in cadrul sedintelor Cons;liului Local Seprels, cltr s ;ncadrul

conisiei dar si in comunitate am activat pentru: respectarea



interesului cetatenilor; imbunatatirea activitatii instructiv- educativei

valorizarea patrimoniului €ultural al zonei;

Poate nu am reusit intotdeauna sa aduc in dezbatere toate problemele

dorite de cetateni, dar cele care alr fost ridicat€ in cadrul discutiilor cu

acestia le-am supus aientiei Consiliului Local si Execurivului.

Sper ca tn continuare, p.int -o colaborare bum cu toti consilierii,

primarul,Jiceprimarul comunei si a tuturor factorilor cu atribulii la

niv€lul local sa nu dezmagesc pe cei ca.e si-au pus inc.ederea in

In continuare imi propun ca activitatea mea , sa conkibuie ;n mai mre masura
laoptimizareaactivitatii consiliului local.

ConsiUer,
Velic;o.Ita-ria Ana
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