JUDETTIL GALATI
COMLN{A COROD

RAPORT DE ACTIVITATE
Sullsemnata , dr.Floares Florentina ,am intocmit prezentul raport de activitate in calitate
membru al Consiliului local, avand in vedere prevederile cuprinse in art. 51 alin (a)din Legea
administratiei publice locale ru.21512001,republicatain2007,modificata si completata,
Tinand seama de faptuil ca membrii consiliului local in exercitarea mandatului, suntem
in serviciul colectivitafii locale ,in indeplinirea acestor prerogative in cursul anului 2017,am
indeplinit urmatoarele activitaLti:
-am participat la toate i;edintele ordinare ,extraordinare si de indata ale Consiliului
local Corod;
-am participat in calitaie de presedinte la toate sedintele Comisiei de specialitate nr.2
pentru inLvatamant, sanatate si familie,activitati social-culturale, culte,protectie copii, tineret si
sport,munca si protectie sociala.am analizat si avrzattoate proiectele de hotarari;
-in plenul sedintelor or:dinare si extraordinare ale Consiliului local am interventii
unde, am venit cu propuneri concrete cu privire la efectuarea unor lucrari in interesul
comunitatii;
- tm participat la dezbaterile si deliberarile cu privire la problemele de interes local si
la proiectele de hotarare aflate: pe ordinea de zi;
-am aproape pennanent int6lniri cu cetdJenii si,am luat act despre nevoile acestora.
-am indeplinit activitatli specifice calitatii de membru al Comitetului local pentru
imbunirtatirea conditiilor de viata si in special pentru sanatatea si protejarea vietii
locuitorilor comunnei Corod;
-lrm colaborat cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Corod,in general dar,inspecial pe probleme sociale am avut mult de lucru;
Am urmarim in principal asigurarea in special cesterea nivelului de trai ,prin
reabilil;area retelei stradale,extinderea alimentarii cu apa in toate satele, rcalizarea de
alei,satrturi de preluare a apelor pluviale pentru a impiedica inundarea locuintelor,
ftnaltzarca canalizarii in cadrul proiectului in curs de derulare si extinderea retelei in limita
posibilitatilor bugetare;
-prin prisma profesiei ,in calitate de medic am avut permanent in vedere luarea acelor
masuri care privesc sanatatea populatiei si am intervenit ori de cate ori a fost cazul in caest
SENS,

-am sustinut mentinerea Centrului de permananta Corod,care, se numara printre
putinele forme de acest fel din judet si reabilitarea fostului spital Corod pentru
desf'asurarea actului medica.l;
-m-am implicat activ in toate initiativele privind activitatea culturala.la care am fost
invitata sa particip .
-am raspuns la toate initiativele primarului cu privire la actiunile care privesc intresul
comunitdlii.
Intocmit,
Consilier dr,Floares Florentina

