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Mardari Gianina

Consilier local PSD in cadrul Consiliului local al Municipiului Husi, judetul
Vaslui, in urma aliantei cu Asociatia Partida Romilor Pro Europa

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022

in conformitate cu prevederile OUG 5712019 privind Codul

Administrativ gi a regulamentului de organizare gi funclionare a consiliului local

Husi, judelul Vaslui, aprobat prin HCL nr.64125.03.202 l, in calitate de

consilier local al municipiului, membru al comisiei de comunicare, integrare

europeani, relalii cu alte consilii locale sau organisme similare, relalii externe gi

al directiei urbanism, administrare si dezvoltare locala, in confonnitate cu

prevederile legii, activitatea desllquratd in anul 2022 s-a concretizat in:

il
SUS;

Studierea, insuEirea gi respectarea prevederilor legislaliei enumerate mai

Participarea la gedinlele de lucru ale comisiei de specialitate din partea

PSD - formaliunea politica pe listele cireia am condidat qi exprimarea votului
pentru proiectele de hotirAre;

Participarea la gedinlele Consiliului Local gi la dezbaterea proiectelor de

hotirAre inscrise pe ordinea de zi, exprimarea votului pentru adoptarea de

hotdrdri ale consiliului local al municipiului Hugi.

in decursul anului 2022 Consiliul Local al municipiului Hugi s-a intrunit
in l2 gedinle ordinare, 7 qedin(e extraordinare Ei 6 qedinle de indatd 9i a adoptat

un numdr de 440 hotdrAri.

Aducerea la indeplinire a obtigaliilor asumate prin depunerea

jurimdntului de investire in funclia de consilier local odatd cu constituirea

Consiliului Local al rnunicipiului HuEi;



Am convocat gi participat la Eedinlele comisiei de specialitate, dezbdtdnd

aldturi de colegii mei proiectele de hotdrAre aflate pe ordinea de zi. Am citit qi

am analizat materialele supuse votului Consiliului Local Ei arn sustinut toate

proiectele de dezvoltare ale municipiului Hu9i, am contribuit prin ludri de

cuvdnt gi de pozilie la adoptarea acestor hotlriri, avAnd o prezenld activd in

cadrul Consiliului Local.

ln calitate de membru al Consiliului Local al municipiului HuEi prin

HCL nr.27412021 am fbst desemnatd reprezentant in Consiliul de Adrninistralie

at gcolii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" din Husi. in anul 2022 an participat

la qedinlele qi int6lnirile organizate in cadrul CA ori de cAte ori rni-a fost

solicitatd prezenta sau ajutorul.

Am participat de asemenea la audienlele cerute de cetileni in care s-au

dezbdtut subiecte de interes pentru comuniGlile din municipiu, precurn Ei

subiecte de interes general.

Am participat la evenimentele culturale desldqurate cu diferite ocazi i.

Am participat gi la o serie de ac{iuni cu caracter social, cultural, religios ;i
educativ desfrgurate de:

- Ziua Nalionald a Romdniei

- Sirbdtorirea Zilei Unirii de la 24 ianuarie I 859

- Ziua Eroilor

- Ziua Armatei RomAne

- Toamna culturald huqeani

- Ziua minoritatilor nationale din Romania - l8 decembrie

- Ziua intemationala a romilor - 8 aprilie

- Ziua lntemationala de Comemorare a Victimilor Holocaustului - 27 ianuarie

in luna decembrie arn participat la mai multe seminarii unde s-au

organizat sesiuni si conferinte de presa, avand ca scop problemele romilor,

aceestea fiind organizate de Agentia Nationala pentru Rorni, Asociatia Pamida

Romilor Pro E,uropa si Consiliul Judetean. Am organizat gi participat la dit'elite

activid[i de ecologizare care s-au desfEgurat pe teritoriul municipiului HuEi .



Consider ci activitatea desldguratd a fost in temeiul prevederilor legale

gi la nivelul a$tepterilor Ei increderii ce mi-a fost incredinlatd prin alegerea in

funclia de consilier local 9i mi-am desfEEurat activitatea cu buni credinld, avAnd

in vedere interesul public.

Doresc ca Ei in viitor sE exercit funclia pe care o deJin cu responsabilitate,

cu bund credinli gi sd fac tot ce stA in priceperea gi puterea mea spre binele

locuitori lor municipiului HuEi.
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