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RAPORT DE ACTIVITATE 
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Subsemnatul Raia Alexandru, în calitate de consilier local al Consiliului Local Pojorâta, investit 

în funcție în urma alegerilor locale din luna septembrie, anul 2020 din partea formațiunii polit ice PSD, 
în temeiul prevederilor art. 114 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, vă prezint 
raportul de activitate aferent anului 2021. 

Am fost validat prin Hotărâre Judecătorească, am depus jurământul și din acel moment am 
hotărât să fiu în slujba cetățeanului, să le ascult toate problemele de zi cu zi și să încerc să le fiu de 
ajutor. 

Potrivit art 225 din Codul Administrativ ,,  Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea 
mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde 
audienţe şi să prezinte în consiliul local, respectiv în consiliul judeţean o informare privind problemele 
ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Fiecare consilier local, este obligat să prezinte un raport anual de 
activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii administrativ – teritoriale.” 

Activitatea desfășurată pe parcursul anului 2021 a avut la bază prevederile Codului 
administrativ, prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local, 
prevederile jurământului depus și asumat prin semnătură la ceremonia de constituire a Consiliului 
Local al comunei Pojorâta, hotărârea de Consiliu Local privind constituirea comisiilor de specialitate.  

Menționez faptul că sunt președintele comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi 
de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor. 

În baza prevederilor menționate mi sus activitatea personală s-a concretizat în: 

• Îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor ce-mi revin în calitate de consilier local investit în 
funcție odată cu constituirea Consiliului Local al comunei Pojorâta;  

• Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare de consiliu local prin exprimarea 
votului personal, al punctului de vedere ori de câte ori am considerat necesar asupra 
problemelor supuse dezbaterii în ședință. 

• Am participat activ la toate ședințele de lucru ale comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico – socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public ş i privat al comunei, 
protecţia mediului, agricultură, prestări servicii, urbanism şi  comerţ;  

• Am luat legătura cu cetățenii din zona sectorului meu de responsabilitate, le-am dezbătut 
apoi le-am prezentat în ședințele de consiliu local. 

• Am luat parte la dezbaterea tuturor materialelor şi mi-am exprimat votul deschis la toate 
punctele prevăzute în ordinea de zi, considerându-le legale, necesare şi oportune. 

 Consider că, prin atitudinea mea corectă și responsabilă pentru funcția de consilier local mi -
am adus contribuția la buna desfășurare a întregii activități ale administrației publice locale în sprijinul 
și folosul cetățeanului . 

 
 

CONSILIER LOCAL, 
Alexandru Raia 


