
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
pentru anul 2021 

CONSILIER LOCAL – CARSTESCU OVIDIU 
Subsemnatul, CARSTESCU OVIDIU, consilier local al comunei Gura Vadului, 

investit în funcție în urma alegerilor locale din septembrie 2020,din partea formațiunii 
politice PARTIDUL ECOLOGIST, în temeiul prevederilor art. 114 din OUG 
57/2019,vă prezint raportul de activitate pentru anul 2021. 

Am fost validat prin hotarare judecatoreasca, am depus juramantul si din acel 
moment am hotarat sa fiu in slujba cetateanului, sa le ascult toate problemele de zi 
cu zi cu si la care pot sa le fiu de ąjutor. 

Activitatea desfasurata pe parcursul anului 2021 a avut la baza prevederile din : 
 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local nr.6 din 

29.01.2021; 
Prevederile juramantului depus si asumat prin semnatura la ceremonia de 
constituire al Consiliului Local al comunei Gura Vadului ;  

 
In baza acestor prevederi activitatea personala s-a concretizat prin : 

 Indeplinirea atributiilor si obligatiilor ce revin consilierilor locali investiti in 
functie odata cu constituirea Consiliului Local al comunei GURA VADULUI . 
Am participat la toate sedintele de lucru ale comisiei pentru invatamant 
,sanatate,cultura si religie ,protective sociala,activitati sportive si de agrement   

 Am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale Consililului Local 
prin exprimarea votului personal , al punctului de vedere ori de cate ori am 
considerat necesar asupra problemelor supuse dezabaterii in sedinta. 

 Am fost alaturi de cetateni, le-am ascultat problemele pe care le au in sectorul 
meu de responsabilitate, le-am dezbatut, apoi le-am prezentat in sedintele de 
consiliu . 

 Am sprijinit toate activitatile institutiilor de invatamant cultelor si initiativele 
celorlalti colegi consilieri, pentru a se desfasura in conditii normale. 
      Consider ca prin atitudinea mea corecta si responsabila pentru functia de 

consilier local, mi-am adus contributia la buna desfasurare a intregii activitati ale 
administratiei publice locale , in sprijinul si folosul cetateanului. 

Consilier local, 
Carstescu Ovidiu 


