Consiliul local al Comunei Corod

JudetulGalati

RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL

20t7
Consilier local: Tenie Dumitru

Am dob6ndit aceastil funcfie in urma scrutinufui din data de 5 iunile
20l6pe listele Partidului Miqcarea Popularf,. in anul 2017, activitatea mea sia

in special pe respectarea atribufiilor care imi rpvin in conformitate c1u
prevederile Legii nr. 21512001 privind adminiqfafia publica local{"
bazat

republicati cu modificirile gi complettrrile ulterioare.

Am participat la o parte din sedintele Consil!ilui Local al Comun$i
Corod, la cele care nu am participat lipsind motiva{ datorita faptului ca lFl
perioada respectiva unnam cursurile Facultatii de Stiinte Agricole din cadnFl

Universitatii Ion Ionescu de la Brad Iasi, propundnd o serie de activit[fi
proiecte

in folosul comunitiif;i. Am sustinut si vot4t proiectele

|i

importanle

initiate de primanrl comunei, dar si proiectele initiaQ de o parte din cole$i
mei si de mine. As dori sa anintesc cateva din propuprerile propuse de minp,
care au si fost realizate,una dintre acestea este achizilia terenului pentru piata

agroalimentar4

o

alta propunere

a fost asfaltarea

drumurilor dobrita

Fi

portinnea ramasa neasfaltata de la cimitir Blffirzi care + si fost asfaltata.

Am cerut insistent frnalizarca lucrarilor incepfrte din anii precedenti,
lucrari care o parte au fost finalizate si o parte sunt in gurs de firnluate.

Un alt obiectiviv care am cerut sa fie renovat

monumenful eroi

aflat pe movila din localitate, monument care are o valoare istorica
importanta

pt

aceasta comunitate. Reabilitarea

inceput la propunerea mea in 2017 si sper ca in anul

O dta investitie propusa de mine la inceputul
adica in anul 2016 a fost

ctea

a consbuctiei

cimitinrl din localitare, investitie care a fost si
achtzrtia unui numar

de 200 de

bancute,

din localitate
18 sa fie finalizat.

i de consili
sl a rmel parcan
izata. Am mai

cano

au

fost

achizitionate,urmand ca in decursul acestui an sa fie
Consider c[ mi-am rcrtlizartin bune condifii

calitate de consilier ln catrul Consiliului local
prevederile Legii nr.2l 5 /2M1 republicattr-

DATA

f 7-a2-w/8

ile ce mi-au revenit

in conformitate

