
                   ROMÂNIA
                                         JUDEŢUL IALOMIŢA
         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                                        Nr. 602 din 23.02.2017
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PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2016

Subsemnatul  Gogoţ Clementin, consilier local din partea P.S.D., consider că în afara

faptului că prezentarea anuală a unui raport de activitate este o obligaţie legală, este în acelaşi

timp  şi una morală.

Menţionez  faptul  că  până  la  data  de  05.07.2016,  am  fost   viceprimar  al  comunei

Gheorghe Doja, în mandatul 2012-2016, de la această dată fiind consilier local.

În conformitate cu  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare, dar şi a altor prevederi legale, în cursul anului 2016,

în perioada cât am fost viceprimar, am îndeplinit   atribuţii referitoare la asigurarea  cadrului

necesar  pentru  furnizarea  serviciilor  publice  de  interes  local  şi  întreprinderea    măsurilor

pentru organizarea executării şi executarea în concret, în condiţiile legii, din  domenii precum

asistenţa  socială,  sport,  tineret,  dezvoltare  şi  disciplină  urbanistică  şi  alte  servicii  oferite

cetăţenilor comunei Gheorghe Doja.

    De  asemenea,  am sprijinit,  în  condiţiile  legii, activităţile cultelor  religioase dar  am

participat şi la activităţile de inventariere, evidenţă statistică, inspecţie şi control al serviciilor

publice de interes local,  precum şi a bunurilor din patrimoniul  public şi  privat al  comunei

Gheorghe Doja.

Am colaborat cu primarul comunei, cu  funcţionarii publici şi personalul contractual din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, cu  consilierii locali,

directorul şcolii, medicul uman, farmacistul şi cu cetăţenii comunei Gheorghe Doja.

M-am străduit să fiu un bun viceprimar şi în continuare doresc ca în spiritul respectului

pentru cetăţean şi comunitate, să-mi duc la bun sfârşit   mandatul de consilier local, pentru

binele locuitorilor  comunei Gheorghe Doja.

Consilier local,
Gogoţ Clementin
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Subsemnatul,  Slăniceanu Dragoş-Cătălin,  precizez  că  sunt  consilier  local  în  cadrul

Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, ales fiind în urma scrutinului

din anul 2016, an în care  am candidat  pe listele P.S.D..

 În  anul  2016,  alături  de  ceilalţi   consilieri  locali   din  cadrul  Consiliului  Local  al

comunei Gheorghe Doja, făcând abstracţie de apartenenţa   politică,   am  urmărit  interesul

cetăţenilor  comunei,  care  mi-au   acordat   încrederea  votându-mă.  Am  speranţa  că  prin

activitatea mea voi participă la rezolvarea problemelor comunităţii.

Tot  timpul  am  colaborat şi  colaborez  cu  cetăţenii  comunei,  le   cunosc problemele

personale şi familiale, dar şi pe cele legate de comunitatea locală în ansamblul său şi caut să

promovez  în  cadrul  activităţii  mele ca  membru  al  comisiei   pentru  agricultură,  activităţi

economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism,

interesul  comunei Gheorghe Doja şi pe cel al locuitorilor acesteia. Prin prisma vârstei mele,

cunosc foarte bine tinerii, îi înţeleg şi caut să îi ajut pe cât posibil.

Am participat la  şedinţele  consiliului local  şi la şedinţele comisiei de specialitate, am

tratat calitatea de demnitar  cu seriozitate maximă  şi  tot ceea ce am întreprins din calitatea de

ales local,  am întreprins cu dorinţa ca  problemele de pe plan local să-şi găsească o rezolvare

bine meritată de către  cetăţenii comunei Gheorghe Doja.

         Consilier local,

                           Slăniceanu Dragoş-Cătălin
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Subsemnata,  Praf Mihaela,  menţionez că sunt consilier local al Consiliului Local al

comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, de la  alegerile locale din  anul 2016, alegeri la care

am candidat  pe listele P.S.D. Nefiind la primul mandat, consider că am dobândit experienţă în

funcţia de demnitate publică.

Pe parcursul anului 2016, am discutat  cu locuitorii comunei, le-am ascultat problemele

şi am  căutat să ajut în cadrul activităţii mele  ca membru al comisiei   pentru activităţi social-

culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

cetăţenii   pe care-i reprezint.

Am participat la  şedinţele  consiliului local  dar şi la cele ale comisiei de specialitate şi

am colaborat cu toţi colegii mei, indiferent de apartenenţa lor politică.

 Alături de ceilalţi consilieri locali,  am   promovat  interesul  superior al cetăţenilor

comunei  Gheorghe Doja, întrucât cetăţenii  ne-au acordat toată încrederea lor prin votul cu

care ne-au investit în funcţie.

Mi-am  exercitat dreptul  de  vot,   urmărind   întotdeauna interesul  cetăţenilor  şi  al

comunităţii locale pe care o reprezint.

 Mandatul de consilier local este o onoare şi o  provocare continuă şi tocmai de aceea îl

tratez cu maximă seriozitate.  

       Consilier local,
Praf Mihaela
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Subsemnatul, Ion Florin, menţionez că am fost ales consilier local în cadrul

Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în urma  alegerilor

locale din  anul 2016, unde am candidat  pe listele P.N.L., fiind  la primul mandat.

 Sunt   alături atât de colegii  din P.N.L. cât şi  de toţi ceilalţi consilieri locali,

promovez interesul  cetăţenilor  comunei Gheorghe Doja.

Prin  activitatea  mea,  în  anul  2016,  ca  reprezentant  al  tuturor  cetăţenilor

comunei, am luat contact  cu aceştia, le-am ascultat problemele personale dar şi pe

cele legate de comunitatea locală  şi am  promovat în cadrul activităţii desfaşurate

de  mine   în  cadrul comisiei  pentru  agricultură,  activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, interesul fiecărui

cetăţean şi al  comunităţii  locale în ansamblu.

 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,

Ion Florin
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Subsemnata,  Filipoiu  Mihaela-Evelina,  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  2016,  candidând  pe  listele  P.N.L.,  fiind  la

primul meu mandat de ales local.

Împreună cu colegii mei,  consilieri locali de la toate  formaţiunile politice, am  făcut tot

ceea ce ne-a stat în putinţă pentru   cetăţenii  comunei Gheorghe Doja şi pentru comunitatea

locală. Acest prim  mandat de demnitate publică este pentru mine extrem de  important.

Periodic discut cu locuitorii  comunei problemele  lor precum şi cele ale comunităţii,

apropierea creată datorându-se şi faptului că  profesia mea este aceea de profesor.

 Ca  membru al  comisiei   juridice şi  de disciplină,  am  urmărit  binele  comunei  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 a determina schimbări pozitive în localitate.

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  locale, ca şi

până în prezent.

                     Consilier local,

                                   Filipoiu Mihaela-Evelina



                ROMÂNIA

                                     JUDEŢUL IALOMIŢA

         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA

                                     Nr. 607 din 23.02.2017

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2016

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 2016,  pe listele P.S.D.  .

Am  urmărit  în permanenţă interesul  cetăţenilor  comunei Gheorghe Doja şi pe cel al

comunităţii    locale,  tot  astfel  ca şi  colegii  mei,  consilierii  locali,  indiferent  de aparteneţa

politică.

Cunosc foarte bine locuitorii comunei, de la cei mai tineri până la  cei mai în vârstă, Le

cunosc problemele cu care se confruntă şi încerc să îi ajut să găsească o cale de rezolvare a

acestora, pentru binele lor dar şi al comunităţii locale în ansamblu..

 Ca membru al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, activitatea mea s-a desfăşurat  doar spre

binele  cetăţenilor pe care îi reprezint.

Am participat  la  şedinţele  consiliului local  şi la cele ale comisiei de specialitate, am

analizat şi avizat propunerile făcute prin proiectele de hotărâre  acordând  importanţa cuvenită

funcţiei de demnitate publică. 

În continuare, îmi voi   desfăşura activitatea de consilier local  cu  seriozitate şi interes

crescut ca şi  până în prezent şi voi colabora la fel de bine cu ceilalţi consilieri locali.

         Consilier local,

 Curelea Ion
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Subsemnata,  Rotaru Monica,  menţionez  ca  sunt  consilier  local  în  cadrul  Consiliului

Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, obţinând prezentul mandat potrivit Legii

alegerilor  locale,  în  anul  2016, candidând  pe  listele  P.N.L.,  fiind  la  al  treilea  mandat  de

consilier local.

Alături de ceilalţi consilieri, fără a ţine seama de   formaţiunea  politică a fiecăruia, am

urmărit  interesul   comunei Gheorghe Doja şi  pe cel  al cetăţenilor acesteia.

 Cunosc foarte bine cetăţenii comunei Gheorghe Doja, de la cea mai fragedă vârstă şi

până la cel mai vârstnic locuitor, Ajutată fiind de  profesia mea de asistent medical.

 Ca membru al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, am urmărit   să-mi desfăşor activitatea

spre binele cetăţenilor pe care îi reprezint şi pe cel al  localităţii Gheorghe Doja.

Am tratat şi tratez  mandatul de consilier local cu maximă seriozitate, am participat la

şedinţele  consiliului local şi la cele ale comisiei de specialitate, analizând propunerile făcute

prin proiectele iniţiatorilor şi întocmind rapoartele pentru avizarea proiectelor de hotărâre.

Am speranţa că îmi voi desfăşura   activitatea de consilier local la fel de bine ca şi până

în prezent, cu respect faţă de lege, cetăţean şi comunitate locală.

         Consilier local,

Rotaru Monica
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Subsemnatul, Trifănescu Dănuţ, consilier  local în cadrul Consiliului
Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  de la alegerile locale,
din anul 2016, candidat pe listele P.S.D., menţionez că în cadrul activităţii
mele ca ales local al cetăţenilor comunei, urmăresc permanent  interesul
superior al 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   şedinţe  şi la  întocmirea rapoartelor pentru
avizarea  proiectelor  de  hotărâre,  colaborând   bine  cu  primarul,
viceprimarul şi consilierii locali.

 Mandatul  de  consilier  local  reprezintă  pentru  mine  o  onoare,  şi
tocmai de aceea îl tratez cu seriozitate, cu dăruire, pentru a nu dezamăgi
cetăţenii comunei.

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

         Consilier local,
Trifănescu Dănuţ
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Subsemnatul,  Stere Marian, sunt consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei

Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi  am obţinut  mandatul prezent la alegerile locale, din anul

2016, candidând pe listele Partidului Ialomiţenilor.

Prin   activitatea   mea  în  domeniul  sănătăţii,  fiind  asistent  medical, am fost  şi  sunt

apropiat  de cetăţeni, le ascult  problemele  şi încerc să îi ajut pe cât posibil să  găsească o cale

de rezolvare a acestora.

 În cadrul activităţii desfăşurate de mine  ca membru al comisiei  pentru activităţi social-

culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

prin  prisma  profesiei  mele,  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 primul meu mandat de consilier local, de reprezentant al

celor care m-au investit în această funcţie de demnitate publică printr-un vot  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  cu  colegii  mei,  consilierii  locali,  indiferent  de

apartenenţa politică a fiecăruia dintre noi, se pot face lucruri bune pentru cetăţenii comunei şi

pentru comună.

          Consilier local,

Stere Marian
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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  2016,  mi-am desfăşurat
activitatea de consilier  local   reprezentând   cu cinste şi  corectitudine
cetăţenii comunei localităţii Gheorghe Doja, cetăţeni ce m-au investit în
funcţia prin  votul lor.

Sunt    apropiat   de  cetăţenii  comunei,  îi  cunosc bine  atât  pe  ei,
familiile lor dar   şi multe dintre problemele cu care se confruntă şi  caut
să   le  înţeleg  aceste   probleme   şi  pe  cât  posibil,   după  puterea  şi
priceperea mea, să pot ajuta la rezolvarea lor.

 Sunt membru al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-
financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia mediului  şi
turism şi  din  această  calitate  am  participat  la   şedinţele  organizate,
analizând  propunerile făcute prin proiectele de hotărâre şi participând  la
întocmirea rapoartelor prin care s-au  avizat proiectele de hotărâre.

Tratez  mandatul de consilier local, cu maximă seriozitate şi sper să-
mi  desfăşor activitatea de ales local şi în acest mandat, în acelaşi climat
de colaborare  cu toţi  reprezentanţii  administraţiei  publice  locale,  ca  şi
până în prezent.

         Consilier local,
                                     Rotaru Vasile-Marian


