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CONSILIULUI LOCAL AI ORA$T]I,UT !'RASIN

RAPORT DE ACI]VITATE

CONSILIER LOCAI RUSU IOAN Membru PMP Octombrie -Decembrie 2020

Subsemnatul, Rusu Ioan, consilier local ales din paftea Partidului Miscarea Populara in
urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, prin prezenta, supun atenliei publice
mportul p(ivind activitatea des{i$urauin cadrul Consiliului l,ocal al Oraqului Frasin, iudetul
Suceava. in intervalul octombrie-dcccmhie 2020.

in urma depunerii jurlmdntului din data de 24 octombrie 2020, am fbst ales membru al
Comisiei de Specialitate penhu Admidshatie publica localn, juridici 9i de disciplinS, apirarea
ordinii pi liniqtii publice, a &epturilor cetdtenilor.

Subliniez fhptul ci, din momentul depunerii jurim6ntului, am fost prezent la toatc
qedinJele din Comisia de Specialitate si la toate Sedintele Consiliului Looal.

In oadrul pregdtirilor pentru qedinlele Consiliului Looal, am studiat in aminunt
documentatiile care au insotit proiectele de hottuare de consiliu local. De fiecare datd am votat
proiectele pe care le-am considerat benefice pentru dezvoltaxea Ora$ului Frasin; totodatd,
atunci c6nd a fost cazul, m-am abtinut in votarea unor proiecte de hottrri.rc, in timp ce pentru
altele am acordat un vot negativ. Modul in care mi-al1r exercitat votul poate fi verificat prin
intemediul proceselor verbale intocmite in Eedin[ele de Consiliu Local.

Consider cd pe parcursul intervalului octombrie-decembrie 2020, respecdnd parcursul
legisla{iei in vigoare, in deosebi a Legii num6r 5712019 privind Codul Administratiy, am
des{A$urat o activitate corecti, deschisd !i transpaxena din punct de vedere politic Si am (inut
cont de ideile promovate pe parcursul aampaniei electorale.

De asemenea, din pozilia de consilicr local al Oraqului Frasin am ffcut o opozitie
constructivr, atat in cadrul gedintelor de Consiliu I-ocal. cat li in cadrul Comisiei de

Specialitate din care fac pate.
Pozitiile adoptate, luirile de cuvAnt, justificarea votudlor acordate pot fi consultate de

cetilenii OraDului Frasin prin intermediul proceselor verbale de qedin{e.

Drept urmare, consider cI. p n intermcdiul a ccea ce am realizat pana in momentul de
falA, am rimas tidel, ideilor prorrovate pe parcu$ul campaniei eleclorale, benefice devoltdrii
Orapului Frasin. Voi milita in continuare penhu tuansparenta actului administrativ, pentu o
politicd a bunului simt $i pentru o colaborare strensd cu membrii comunitiJii noastre, locale.
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