
RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL, 

 
Subsemnatul ANGHELINA CALIN ROBERTO consilier local in cadrul 

Consiliului Local al Comunei Gura Vadului din partea PSD prezint  raportul de activitate 
pentru anul 2021. 

Am participat de drept, consilier fiind  la toate sedintele programate ale Consiliului  
Local  avand cu aceasta ocazie o pozitie activa la majoritatea dezbaterilor privind 
adoptarea hotararilor puse in discuție.  

 In cadrul comisiei pentru programe de dezvoltare economico sociala, buget, 
finante, administatia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului, servicii si comert din care fac parte am contribuit la 
dezbaterea proiectelor de hotarare repartizate pe comisii. 

In calitate de consilier m-am implicat in aducerea proiectelor de hotarare la o forma 
cat mai corecta si am adus amendamente benefice acestor proiecte de hotarari. 

Ca reprezentant al cetatenilor am incercat sa apar drepturile si interesele acestora, in 
special aducand la cunostinta primariei problemele si cazurile  din comuna . 

M-am preocupat de modul de susținere a diverselor proiecte de hotarari, initiate de 
primarul comunei, pe care in urma analizarii in cadrul sedintelor comisiei de specialitate le-
am avizat in mod favorabil. 

Am adresat consiliului local toate doleantele cetateniilor, cautand impreuna solutii  
de rezolvare. 

 M-am implicat  in  curatarea  drumurilor  comunale  si  satesti  si am  sustinut  
asfaltarea drumurilor din comuna. 

Activitatea mea de consilier a fost orientata spre realizarea sarcinilor ce revin 
acestei functii, a unor obiective si lucrari la nivelul comunei Gura Vadului si in special  in  
satul  Persunari, mentionand ca am sustinut repararea si implicit –ASFALTAREA – 
partiala  a unei strazi si consolidarea unei strazi rupte de inundatii. 

Am participat la strangerea gunoaielor din comuna impreuna  cu cadrele didactice si 
copiii de la Scoala. 

Pe  viitor analizez  cele mai viabile  solutii pentru a ma implica in interiorul 
comunitatii mele  pentru colaborarea si rezolvarea  problemelor  cetatenilor.  

In cele 12 luni de mandat  vizate in prezent am incercat sa reprezint interesele 
comunitarii asa cum am crezut de cuviinta, constient ca se putea face mai mult. Voi incerca 
pe viitor ca, impreuna cu ceilalti consilieri locali, sa realizam la un nivel cat mai inalt 
dorintele si interesele locuitorilor comunei Gura Vadului. 
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