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Consilier local ALDE in cadrul Consiliului local al Municipiului Hugi, judeful Vaslui

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022

in confonnitate cu prevederile OUG 57l2ol9 privind Codul Administrativ gi a
regulamentului de organizare qi funclionare a consiliului local Husi, judelul vaslui"
aprobat prin HCL nr. 64125.03.2021, in calitate de consilier local al rnunicipiului.
membru al Cornisici dc cornuniculc. rntcgrlrc curopcand. relalii cr.r ultc consilii
Iocalc sau orqanismc similale. relalii externe. in confonnitate cu prevederile legii,
activitatea desfEguratd in antl2022 s-a concretizat in:

. Studierea, insugirea gi respectarea prevederilor legislaliei enumerate mai sus;

. aducerea la indeplinire a obtigaliilor asumate prin depunerea jurimAntului de
investire in f'unclia de consilier local odatl cu constituirea Consiliului Local al
rnunicipiului HuEi;

. participarea la gedinlele de lucru ale comisiei de specialitate in care am first
ales rnembru din partea ALDE - fbrmaliunea politica pe listele cireia am condidat gi

exprimarea votului pentru proiectele de hotirAre;
. exprimarea acordului gi spriiinului meu pentru derularea proiectelor dc

investilii prin acestea asigurAndu-se un nivel ridicat al condiliilor de dezvoltare;
. participarea la Eedinlele Consiliului Local gi la dezbaterea proiectelor de

hotdrAre inscrise pe ordinea de zi, exprimarea votului pentru adoptarea de hotdrdri
ale consiliului local a[ municipiului Huqi.

. membru in cadrul cornisiilor de licitalii publice cu privire la ccsionarca
terenurilor pentru construirea de locuinle.

In decursul anului 2022 Consiliul Local a[ rnunicipiului Hugi s-a intrunit in
12 qedinle ordinare. 7 r;edinle extraordinare qi 6 qedinle de indati qi a adoptat un
numf,r de 440 hotirAri.

Arn participat la gedinlele comisiei de specialitate, dezbdtAnd aldturi de

colegii mei proiectele de hotirAre aflate pe ordinea de zi. Am citit gi am analizar
rnaterialele supuse votului consiliului local gi am suslinut toate proiectele dc
dezvoltare ale municipiului HuEi, am contribuit prin ludri de cuvdnt qi de pozilie la
adoptarea acestor hotirAri. av6nd o prezeniA activ6 in cadrul Consiliului Local.

Arn participat de asemenea la audienlele cerute de cetateni in care s-au
dezbitut subiecte de interes pentru comunit[{ile din municipiu. precum Ei subiecte de
interes general. Ca urmare a acestor activititi, m-am implicat in lf,murirea unor
neclaritili. precum Ei in deblocarea Ei solulionarea unor solicitari licute de cetdienii

Am participat la evenimentele culturale desfbgurate cu dil'erite ocazii. Aln
participat qi la o serie de ac[iuni cu caracter social, cultural. religios ;i educativ
desfEEurate de Ziua Najionali a RomAniei. Sdrbdtorirea Zilei Unirii de la 24 ianuarie
1859, Ziua Eroilor, Ziua Armatei Romdne, Toamna culturali huqeanf,, am organizat



si participat la dilerite activitlti de ecologizare care s-au desligurat pe teritoriul
municipiului Hugi .

Consider ch activitatea desliguratd a fost in temeiul prevederilor legale Ei la
nivelul agteptdrilor gi increderii ce mi-a fost incredinfatl prin alegerea in functia de
consilier local ;i mi-am desligurat activitatea cu bund credinti, avAnd in vedere
interesul public.

Doresc ca qi in viitor si exercit funclia pe care o de{in cu responsabilitate.
cu bund credint6 gi sd fac tot ce st6 in priceperea $i puterea mea spre binele
locuitorilor municipiului Huqi.

Consilier local,
Filip Cosmin Ad
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