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Subsemnatul,  Slăniceanu Dragoş-Cătălin,  menţionez  că  sunt
consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, în urma  alegerilor locale, desfăşurate în anul 2012, an
în care  am candidat  pe listele P.S.D..

 Pe tot parcursul anului 2014, alături de  ceilalţi  consilieri  locali
din cadrul Consiliului Local al  comunei Gheorghe Doja, indiferent de
apartenenţa   politică,   am  promovat   interesul   cetăţenilor  comunei,
cetăţeni  ce  mi-au  acordat prin votul lor  încrederea şi speranţa că prin
activitatea mea se va reuşi rezolvarea problemelor comunităţii.

Prin  activitatea  mea,  am  colaborat cu  cetăţenii  comunei,  le-am
cunoscut problemele  personale  şi  familiale,  dar  şi  pe  cele  ce  privesc
localitatea şi am căutat să promovez în cadrul activităţii mele ca membru
al  comisiei   pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,
amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism,
interesul  locuitorilor comunei  Gheorghe Doja şi  pe cel  al  locuitorilor
acesteia. Prin prisma vârstei mele cunosc foarte bine tinerii, îi înţeleg şi
caut să îi ajut să găsească rezolvarea  tuturor problemelor lor.

Am participat la  şedinţele  consiliului local  şi la cele ale comisiei
de  specialitate,  am  tratat  mandatul  de  consilier  local  cu  seriozitate
maximă,   mi-am  exercitat dreptul  de  vot  atât   în  cadrul  şedinţelor
consiliului local cât şi în cadrul şedintelor comisiei de specialitate,   cu
dorinţa  ca  toate   problemele  comunităţii   locale  să-şi  găsească  o
rezolvare aşa cum merită cetăţenii comunei Gheorghe Doja.

         Consilier local,
                 Slăniceanu Dragoş-Cătălin
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Subsemnata, Praf Mihaela, sunt consilier local în cadrul Consiliului
Local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  de  la   alegerile
locale, desfăşurate în anul 2012, la care  am candidat  pe listele P.S.D. şi
menţionez  că  am  căpătat  experienţă  în  această  funcţie  de  demnitate
publică întrucât nu sunt  la primul meu mandat.

Prin  întreaga  mea  activitate, pe  tot  parcursul  anului  2014,  am
discutat   cu  cetăţenii  comunei,  le-am  ascultat  problemele   şi  am
promovat în  cadrul  activităţii  mele  ca  membru  al  comisiei    pentru
activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială,  protecţia copilului,  interesul  tuturor  locuitorilor   pe
care-i reprezint.

Am participat la  şedinţele  consiliului local  şi la cele ale comisiei
de specialitate şi am colaborat cu toţi colegii mei, consilieri locali; alături
de  aceştia,  indiferent  de  apartenenţa  lor  politică,  am    promovat  în
permanenţă interesul  superior al  cetăţenilor comunei  Gheorghe Doja,
întrucât cetăţenii  ne-au acordat toată încrederea lor alegându-ne.

Mi-am exercitat dreptul de vot atât  în cadrul şedinţelor consiliului
local cât şi în cadrul şedintelor comisiei de specialitate,  urmărind  mereu
interesul comunităţii locale pe care o reprezint.

 Mandatul de consilier reprezintă pentru mine o provocare continuă
şi de aceea îl tratez cu maximă seriozitate.  

       Consilier local,
Praf Mihaela
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Subsemnatul,  Fuerea  Sorin,   ales  consilier  local  în  cadrul
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în urma
alegerilor locale din  anul 2012, unde am candidat  pe listele P.N.L., fiind
deja  la  cel  de-al  doilea  mandat,  menţionez  că  alături  de  colegii   din
P.N.L.  dar şi de toţi ceilalţi consilieri locali,  am   promovat interesul
cetăţenilor  comunei Gheorghe Doja, cetăţeni  ce mi-au acordat prin vot
încrederea lor.

Prin activitatea mea, pe tot parcursul anului 2014, ca reprezentant al
tuturor cetăţenilor comunei, am luat contact  cu  aceştia, le-am ascultat
problemele  familiale dar  şi  pe  cele  ce  privesc  localitatea   şi  am
promovat în  cadrul  activităţii  desfaşurate  de  mine   ca  preşedinte   al
comisiei pentru agricultură,  activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului  şi  urbanism,  protecţia mediului  şi turism, interesul fiecărui
locuitor în parte  dar în special cel  al  comunităţii noastre locale, ajutat
fiind şi de  experienţa unui mandat anterior.

 Am participat la  şedinţele  consiliului local  şi la cele ale comisiei
de  specialitate,  mi-am  exercitat dreptul  de  vot   în  cadrul  şedinţelor
consiliului  local  dar şi  în  cadrul  şedintelor  comisiei  de  specialitate,
întotdeauna   urmărind   interesul  cetăţenilor  comunei, seriozitatea
maximă, fiind aceea care mă caracterizează pe tot parcursul activităţii
desfăşurată de mine ca ales local.

Consilier local,
Fuerea Sorin
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Subsemnatul, Vlăsceanu Puiu, menţionez  că sunt consilier local în
cadrul Consiliului Local  al  comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,
întrucât am obţinut prezentul mandat potrivit Legii alegerilor locale, în
anul 2012, candidând pe listele P.N.L., iar în perioada 2008- 2012 am
fost viceprimar al comunei Gheorghe Doja.

Alături de toţi colegii mei, consilieri locali de la toate  formaţiunile
politice, am  urmărit   interesul  cetăţenilor  comunei Gheorghe Doja.
Acest mandat de demnitate publică este pentru mine foarte important.

Cunosc foarte bine toate gospodăriile cetăţenilor acestei comunităţi,
discut deseori cu locuitorii  comunei noastre problemele  lor precum şi
cele ale comunităţii noastre, ajutat fiind şi de faptul că profesia mea este
de asistent  veterinar.

 Ca  membru al comisiei  pentru agricultură,  activităţi economico-
financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia mediului  şi
turism, am urmărit binele localităţii Gheorghe Doja şi al locuitorilor săi
şi  am căutat  să-mi exprim votul  în cadrul şedinţelor  de consiliu şi  al
celor de comisie de specialitate, doar pentru  schimbări pozitive pe plan
local.

Sper  să-mi desfăşor în continuare activitatea de consilier local,   în
aceeaşi atmosferă de lucru favorabilă şi  într-un climat de colaborare cu
toţi reprezentanţii autorităţii publice locale, ca şi până în prezent.

           Consilier local,
                           Vlăsceanu Puiu
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Subsemnatul, Curelea Ion, sunt consilier local în cadrul Consiliului
Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  obţinând  prezentul
mandat potrivit Legii alegerilor locale, în anul 2012,  pe listele P.S.D.  .

Alături  de  toţi  colegii  mei  consilieri  locali, am   urmărit   în
permanenţă interesul  cetăţenilor  comunei Gheorghe Doja şi pe cel al
comunităţii   locale.

M-am născut şi am crescut în comuna Gheorghe Doja, fapt ce mă
ajută  să cunosc foarte bine locuitorii comunei, de la cei mai tineri până
la  cei mai în vârstă, să cunosc problemele cu care se confruntă şi să îi
ajut să găsească o cale de rezolvare a acestora.

 Activitatea  desfaşurată de mine  ca membru al  comisiei pentru
agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi
urbanism, protecţia mediului şi turism,  s-a desfăşurat  doar spre binele
locuitorilor comunei pe care îi reprezint.

Participând   la  şedinţele  consiliului local precum şi la cele ale
comisiei de specialitate, am analizat propunerile făcute prin proiectele de
hotărâre şi am întocmit rapoartele pentru avizarea proiectelor de hotarâre
iniţiate de primarul comunei Gheorghe Doja, dând importanţa cuvenită
funcţiei de consilier local. 

Sper ca şi în continuare să-mi desfăşor activitatea de ales local
cu  seriozitate maximă ca şi  până în prezent şi să colaborez la fel de bine
cu colegii mei.

         Consilier local,
 Curelea Ion
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Subsemnata,  Rotaru  Monica,  sunt  consilier  local  în  cadrul
Consiliului  Local al  comunei Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa şi   am
obţinut prezentul mandat potrivit Legii alegerilor locale, în anul  2012,
candidând pe listele P.N.L. . Menţionez că sunt consilier local la al doilea
mandat.

Alături de toţi ceilalţi consilieri, indiferent de  formaţiunea  politică
pe lista căreia au candidat, am  urmărit  interesul  cetăţenilor  comunei
Gheorghe Doja şi  pe cel  al comunităţii  locale.

 Ajutată fiind de  profesia mea de asistent medical, cunosc foarte
bine cetăţenii comunei Gheorghe Doja, de la cea mai fragedă vârstă şi
până la cel mai vârstnic locuitor.

 În cadrul activităţii desfaşurată de mine,  ca membru al comisiei
pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,
muncă şi  protecţie socială, protecţia copilului,  am  urmărit    binele
cetăţenilor pe care îi reprezint şi pe cel al  localităţii Gheorghe Doja.

Tratând   mandatul  de  consilier  local  cu  seriozitate  maximă,  am
participat la   şedinţele   consiliului  local  şi  la  cele  ale  comisiei  de
specialitate, analizând propunerile făcute prin proiectele de hotărâre şi
întocmind rapoartele pentru avizarea proiectelor de hotărâre.

Sper ca în continuare să-mi pot  desfăşura activitatea de consilier
local la fel de bine ca şi până în prezent.

         Consilier local,
Rotaru Monica
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Subsemnatul,  Simoiu Stelian, consilier   local în cadrul Consiliului
Local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,   de  la  alegerile
locale,  din anul 2012, candidat pe listele P.N.L.,  nefiind la primul meu
mandat,  deci  deţinând  experienţă  în  această  demnitate  publică,
menţionez  că  în  cadrul  activităţii  mele  ca  ales  local  al  cetăţenilor
comunei, urmăresc permanent  interesul  acestora.

Sunt  apropiat  de cetăţenii comunei,  îi cunosc, îi apreciez  şi  caut
să le  înţeleg   problemele inerente cu care se confruntă uneori şi,  pe cât
posibil, îi şi ajut să  rezolve aceste probleme, prin găsirea unor soluţii, în
măsura în care funcţia publică îmi permite.

 Ca membru al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-
financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia mediului  şi
turism, am participat la toate şedinţele şi la întocmirea rapoartelor pentru
avizarea  proiectelor  de  hotărâre,  colaborând  foarte  bine  cu  primarul,
viceprimarul şi consilierii locali.

Tratez mandatul de consilier local cu seriozitate, cu dăruire, pentru
a nu dezamăgi membrii comunităţii locale.

Am speranţa, ca în continuare, să-mi pot desfăşura activitatea de
consilier local spre binele şi în interesul comunei Gheorghe Doja.

         Consilier local,
Simoiu Stelian
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Subsemnata, Grigore Mineţa, sunt consilier local în cadrul Consiliului Local
al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, am obţinut prezentul mandat potrivit
Legii alegerilor locale, în anul 2012, candidând pe listele P.S.D., mă aflu la primul
meu  mandat  şi  mi-am propus  ca  prin  întreaga  mea  activitate  să   mulţumesc
cetăţenilor  comunei  pentru  onoarea  pe  care  mi-au   făcut-o  atunci  cînd  mi-au
acordat votul lor de încredere pentru a-i reprezenta.

Tocmai de aceea, pe parcursul   activităţii  mele,   am  urmărit   interesul
superior  al  tuturor  cetăţenilor   comunei  Gheorghe Doja  şi   binele  comunităţii
noastre locale.

Prin  natura  profesiei   mele,  aceea  de  educator  la  Grădiniţa  din  comuna
Gheorghe Doja, de o perioadă însemnată de timp, am ajuns  să cunosc foarte bine
locuitorii comunei Gheorghe Doja, de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici,
preşcolari, precum şi părinţi şi bunici ai acestora, ceea ce m-a ajutat să le înţeleg
dorinţele, speranţele şi mai ales problemele cu care se confruntă uneori.

 În  cadrul  activităţii  mele,  din  comisia   pentru  activităţi social-culturale,
culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi  protecţie socială,  protecţia
copilului,  prin  prisma  profesiei  mele,  am  urmărit  în  primul  rând interesele
preşcolarilor,  ale şcolarilor dar, nu în ultimul rând, interesul tuturor cetăţenilor
comunei Gheorghe Doja.

Participând   la   şedinţele   consiliului  local  şi  la  cele  ale  comisiei  de
specialitate,  am  analizat propunerile  făcute  prin  proiectele  de  hotărâre  şi  am
întocmit rapoartele  pentru avizarea proiectelor  de hotărâre  iniţiate  de primarul
comunei Gheorghe Doja.

 Pe parcursul  anului  2014,  am colaborat  foarte  bine  cu toţi  colegii  mei,
consilieri locali dar şi cu toţi reprezentanţii administraţiei publice locale

         Consilier local,
          Grigore Mineţa            
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Subsemnatul,  Voinoiu  Cătălin-Constantin,  sunt  consilier  local  în
cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa şi
am  obţinut  mandatul  prezent  la  alegerile locale,  din  anul  2012,
candidând pe listele A.P.I.  .

Prin   activitatea   mea  în  domeniul  comerţului,  am  fost  şi  sunt
apropiat  de cetăţeni, le ascult  problemele şi doleanţele şi  îi ajut pe cât
posibil să  găsească o cale de rezolvare a acestora.

 În cadrul  activităţii desfăşurate de mine  ca membru al comisiei
juridice şi de disciplină, am urmărit  binele fiecărui  cetăţean  al comunei
pe care îi reprezint cât şi  al  comunităţii locale în ansamblu.

Seriozitatea şi  respectul  pentru cetăţenii comunei Gheorghe Doja
sunt  principalele  caracteristici  pe  care  îmi  construiesc  mandatul  de
consilier  local,  de  reprezentant  al  celor  care  m-au  investit  în  această
funcţie de demnitate publică prin votul lor de încredere.

Am participat la  şedintele  consiliului local şi la cele ale comisiei
de specialitate,  analizând proiectele de  hotărâre şi  votând doar pentru
binele locuitorilor comunei Gheorghe Doja.

Consider că doar prin colaborare între toţi factorii locali de decizie,
se pot face lucruri benefice pentru cetăţeni, pentru comună, pentru noi
toţi.

       Consilier local,
Voinoiu Cătălin-Constantin
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Subsemnatul,  Rotaru  Vasile-Marian,  am  obţinut  mandatul  de
consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, la  alegerile locale din anul 2012, nefiind la primul meu
mandat şi  mi-am desfăşurat  activitatea de consilier  local  pe parcursul
anului 2014,  reprezentând   cu cinste şi corectitudine cetăţenii comunei
Gheorghe Doja, cetăţeni ce m-au investit  în funcţia de ales local prin
votul lor de încredere.

Sunt   apropiat  de cetăţenii comunei, îi cunosc bine atât pe ei cât şi
problemele lor, caut să  le înţeleg  aceste   probleme  şi pe cât posibil,
după puterea şi priceperea mea, să pot ajuta la rezolvarea acestora.

 Ca membru al  comisiei  pentru  agricultură, activităţi economico-
financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia mediului  şi
turism, am  participat  la   şedinţele  organizate,  analizând   propunerile
făcute prin proiectele de hotărâre şi participând  la întocmirea rapoartelor
pentru avizarea proiectelor de hotărâre şi tratând  mandatul de consilier
local, cu maximă seriozitate.  

Sper să-mi pot  desfăşura activitatea de consilier local  şi  în acest
mandat, doar spre binele cetăţenilor comunei Gheorghe Doja, în acelaşi
climat de colaborare cu toţi reprezentanţii administraţiei publice locale,
ca şi până în prezent.

         Consilier local,
                                     Rotaru Vasile-Marian


