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RAPORT DE ACTIVITATE 

Pentru anul 2021 

CONSILIER LOCAL- BELDEN NICOLAIE 

Subsemnatul Belden Nicolaie, consilier local al comunei Mice~tii de Campie, investit 
in funct ie in urma alegerilor locale din septembrie 2020, din partea formatiunii politice PRO 
Rom~nia, in temeiul prevederilor art. 51 alin. (4) din Legea Administratiei locale nr. 215 
/2001, va prezint raportul de activitate pentru anul 2021. 

In cadrul Consiliului Local, am fost ales ca membru in comisia Buget - Finante . 
Am participat la aproape toate ~edintele ordinare si extraordinare ( mai putin la cele in care 
nu am putut din motive bine intemeiate ) ale Consiliului Local , precum si cele organizate pe 
comisii, unde am luat cuvantul de fiecare data, venind cu propuneri in sprijinul cetatenilor, 
evidentiind numeroasele probleme cu care se confrunta cetatenii . 

Am sustinut in cea mai mare parte toate proiectele si propunerile colegilor consilieri 
( m-am opus construirii parcarii si achizitionarea unui autoturism nou - nu am vazuto ca o 
problema urgenta ) . 

Am sustinut permanent ca decizia de construire a capelelor in cele trei localitatea sa 
revina dupa consultarea cetatenilor ( amplasamentul acestora ) . 

Am tinut legatura in permanenta cu cetatenii . 
Am transmis problemele fiecaruia dintre ei , la ~edintele Consiliului Local, astfel 

facand posibil rezolvarea lor . 
In calitate de consilier al comunei Mice~tii de Campie am efectuat urmatoarele 

activitatea : 
lnformarea primarului si viceprimarului referitor la ulitele care necesita pietruire 
urgenta 
Am initiat proiectul de hotarare privind transparenta decizionala , rezultatul fiind din 
pacate negativ 
Am propus acordarea de lemne gratuit tuturor bisericilor din comuna 
Am intervenit pentru aprovizionarea cu lemn de foe pentru ~coala din localitatea 
Visuia si a Caminului cultural 
Am intervenit in solutionarea platii chiriei pasiun ilor pe anul 2021, proportional cu 
perioada de folosire a acesteia 
Am ajutat cetatenii care erau lipsiti de informatii, sa-si rezolve problemele care 
singuri nu si le puteau rezolva 

Mereu am sustinut buna colaborare intre institutiile locale : ~coala, biserica dispensar 
medical, dispensar veterinar. 

Am votat intotdeauna proiectele pe care le-am considerat viabil-favorabile cetatenilor si 
dezvoltarii comunei . 

In continuare ma voi ocupa de bunul mers al comunei Mice~tii de Campie, de a fi la 
dispozitia cetateanului side a ti de folos la toate problemele care le are . 

Consilier local , 
Belden Nicolaie 


