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Pe parcursul perioadei prezentate in actualul raport am avut un dialog permanent
cu cetatenii comunei participand la diverse activitati culturale,sociale, economice gi

sportive care au avut loc pe raza comunei lbeneqti.

in calitate de ales local, qi membru in comisia numarul 2 pentru invelamant gi

cufture, am participat la gedintele ordinare gi extraordinare unde sau discutat proiectele
de hotarari care vizeazd urmetoarele:

-proiecte 9i strategii de dezvoltare privind spatiile de desfegurare dedicate activitetilor
culturale;

Subsemnatul Aciobenitei Mihai, consilier local al comunei lbanegti, imi prezint in
cele ce umeaza activitatea.

in conformitate cu prevederile Legii 251l7OO'1, Legea Administratiei

Publice Locale, am fost ales ln calitatea de consilier local pentru comuna lbenegti din
partea Partidului National Liberal.

in anul2019 am participat la toate gedintele ordinare, extraordinare la care am
fost convocat, pentru flecare qedinte luand Ia cunoqtintd ordinea de zi gi proiectele,
dupa care am analizat hoterarile adoptate.

in cadrul gedintelor am avut unele interventii la proiectele de pe ordinea de zi
pentru care am considerat ca sunt necesare ldmuriri.

Tn decursul anului 2019 am sustinut qi promovat toate proiectele care

contribuie la dezvoltarea comuneisi care vizeazd interesul cetatenilor.

De asemenea am adus la cunogtinta membrilor Consiliului Local al

Comunei lbenesti problemele identificate in comuna gi printre cetatenii

comunei.
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-participarea, dupA caz, la dezbateri comune cu celelalte comisiide specialitate ale
Consiliului local;

-am participat la actlviteti socio-culturale organizate de Primeria Comunei lbeneqti;

- m-am deplasat la las,i s,i Bucuregti cu ocazia otganizeri unor intalniri cu membrii
Partidului National Liberal , la care a luat parte gi presedintele Klaus lohannis, in
vederea organizdrii alegerilor prezidentiale ce au avut loc in anul 2019;

Comisia exercita Qialte atributii stabilite prin lege sau de cetre Consiliul localal
Comunei lbenegti.

in aceasta perioada am pa(icipat la toate gedintele de comisie Ia care am fost
convocat, in cadrul carora m-am implicat in avizarea proiectelor supuse dezbaterii prin
votul pe care l-am dat fiecdrui proiect in parte .

Tn exercitarea mandatuluide consilier, fiind in serviciul colectivitetii locale pe care
o reprezint, am participat la toate a4iunile gidezbaterile organizate de executiv pe
diferite teme privind buna administrare a comunei noastre.

Consilier local,
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