
RAPORT DE ACTIVITATE 2018

. , SubsemnatulColezea lon, consilier in Consiliul Localal comuneiCocorastii-Mislii fac

parte din COMISIA NR. 3,pentru educatie, cultura, culte, sport, iuridic si protectie
'4,

sociala.

ln decursul anLrlui 2018, in calitate de consilier local am participat la toate

sedintele de comisie unde am analizat cu atentie proiectele de hotarare puse pe

ordinea de zi si in sedinta de consiliu am fost Sau nu de acord cu acestea.

: De fiecare data cand a fost nevoie am consultat si informat cetatenii din

comuna in legatura cu anumite schimbari cum ar fi pretul la apa potabila, gunoiul

menajer,canalizare etc.

'Am urmarit lucrarile ce sau efectuat la canalizarea din comuna

, reparatiile, amenaja rea si intretinerea d rum urilor si santurilor.

Facand parte din comisia nr. 3 ,m-am ocupat de partea cultural- artistica din

comuna, de pregatirea ansamblului ,,Martisorul " , format din doua grupe de copii si

tineri din satele comunei Cocorastii-Mislii si de intretinerea caminelor culturale din

comuna. Cu acest ansamblu am participat la toate actiunile culturale din comuna:

Ziua Comunei, Ziua Stejarului Secular, Festivalul Martisorul ,Festivalul Traditiilor de

Paste, Ziua lnternationala a lEl si la diferite spectacole si concursuri din afara

localitati. Prin aceste actiuni la care participam promovam activitatile culturale din

localitate. Am participat cu un grup de adulti dansatori in luna octombrie 2018|a

aniversarea a 30 de ani de la infiintarea Asociatiei de lnfratire Castanet Tolosan -
Coeoralstii Mislii, care a avut loc in localitatea Castanet Tolosan din Franta unde

i.
ne-am prezentat cu un program artistic deosebit.

Am sprijinit echipa de fotbal din satul Cocorasti si si am participat la organizarea

tutur.or evenimentelor culturale di n localitate.
r 'i

: Am,venit cu propunea de renovare a anexei Caminului Cultural din satul Goruna
-in 

carelsa amenajam un nou muzeu satescsi amenajarea unei parcari moderne in

fatarOaminulur Cultural Goruna.
. 'r .;''li

i; I IlPg toqtp perioada mandatului o sa tin legatura cu cetatenii, o sa le ascult

prqpgperilgsi nemultumiriie pe care o sa le aduc la cunostinta consiliului local.
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Consilier local Colezea lon


