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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
fiul lui Iosif 9i Ida, cu domiciliul in aomuna GineFti, sat
nr. 286, sunt consilier local al comunei Cinegti din luna iunie 2012, din partea USL

Subsernnatul M6thd Levente,
Seuca,

Gdne$ti.

ci m-am implicat activ in
dat de alegbtorii mei. in cursul

incd de la inceputui mandatului $i pana in prezent, precizez
via{a comunei, incercard sd-mi duc la indeplinire mandatul

anului 2014 am participat efectiv la toate cele 15 qedinle ordinare qi extraordinare precum 9i la
5edinlele de comisii, ori de cdte ori am aolsid€rat cd este nevoie am luat atitudine s-au mi-am

exprimat pfuerca la elaborarea hotdrdrilor adoptate in plenul consiliului local. Consider cd pe

tot parcu$ul anului am a\.ut o foarte bun6 colaborare atat cu primarul comunei cdt 9i cu intreg

executilul acestuia, dar mai ales cu membrii consiliului local, reugind lmpreund
contribulia la realizarea unui numdr foafie nate de obiective pe care

ni

sd ne aducem

le-am propus la

lnceput de an.
Totodatd, ori de cAte ori am avut ocazia,

in disculiile lnele au cetalenii comunei,

am

incercat sa ma faa lnteles $i totodatd sa lamuresc chestiunile qi problemele ridicate de aceqtia,

iar in cazul in care am considerat cd se impune le-am adus la ouno$tinla consiliului local
Gdne$ti
o

in qedinjele de lucru, incercAnd ca ulterior, prin actele normative adoptate,

inbun[tdfire

a

inftastructurii locale, astfel incat

sd cre$tem calitatea

a111

sd aducem

reu$it ca prin efofiurile noaste sustinute

vie{ii pe raza cornunei Gdneqti, ceea ce a adus un strop de fericire tuturor

cetdtenilor.
Aga cum am promis de la inceputul mandatului $i

ir

continuare mA voi strddui $i-mi voi

aduce aportul in tot ceea ce consider cA se impune pentru dezvoltarea satului Seuca pe care-l
reprezint in cadrul C.L. Gdne$ti, cet $i a lntregii comune.

la orice dialog, la orice nivel, atat cu cetdlenii cat Si cu factodi de
qi voi face tot ceea ce-mi sti in putinta ca p6ni la sfArlitul mandatului sa-mi

Sunt deschis
rdspundere

indeplinesc promisiunile ticute in campania

l
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