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RAPORT DE ACTIVITATE

CONSILIER LOCAL ONISOR ATINA

Alianta USR-PLUS

Octombrie -De.embrie 2020

Subsemnata, Alina Onisor, consilier local, ales din partea Aliantei USR,pLUS ?n urma alegerilor locale din
data de 27 septembrie 2020, prin prezenta, supun atentieipublice raportul privind activitatea desfe$urat6 in
cadrul Consiliului Local al Ora$ului Frasin, judetul Suceava, in intervalul octombrie-de€embrie 2020.

Doresc s; mentionez c; am pa.ticipat activ la dezbaterile subiectelor de pe ordinea de zi, la sedintele de
conslliu cat Si la Sedinlele Comisiei de Specialite din care fac parte, Comisia nr 2 pentru invi6mant, sAnState Si
famil:e, munci Si protectie sociald, activitdti socia I culturale, culte, protectie copii.

Din momentul depuneriijurdm6ntulu;, am fost prezentS la Sedintrele din Comisia de Specialitate si la

tediniele Consiliului Local, cu exceptia unei absente din motive medicale.
Pentru sedintele Consil;ului local, am studiat documentatia primitS, am cerut €larifi.5ri, ;ar votul

acordat a fost intotdeauna bazat pe o buna analizi a punctelor 9i situatiilor expuse, cu aducerea de
amendamente sau interpeleri in situatiile in care am considerat cd sunt necesare.

Proiectele votate, modulin care am votat, luarile de cuvant cat sijustificarea voturilor poi fi consultate
in procesele verbale ale fieirei Sedinte de Consiliu Locai.

Am sesizat si dezbatut, impreuna cu colegii de partid, probleme ale comunit6tii, cum ar fi problema
gunoaielor, a gradinitelor, problema sediului Primariei, am expus dorinta cetetenilor titotodaia necesiatatea de
extindere a retelei de gaz, problema reabilitarilor scolilor etc., am cerirt clarificari cu privire la toate aceste
probleme.

Av6nd in vedere timpul destul de scurt c6t 5i faptul c5, in aceast6 perioada, s-au desfdsurai inclusiv

Sedintele de infiintare a noului Consiliu Local, nu am avut timpul necesar initierii de proiecte de HotSrari de
Consiliu Local, insS ne-am documentat in legitura cu posibilitatea, necesitatea si disponibilitatea depunerii de
proiecte pentru perioada urmdtoare,

Din pozitia de consilier localal OraSului Frasin, consider ca am avut o pozitie constructive, atatin cadrul

Sedintelor de Consiliu Local, cat giin cadrul Com;siei de Specialitate djn care fac parte.
Pe parcursul intervalului octombrie-decembrie 2020, respectand legislatia in vigoare, in deosebi a Legii

num;r 572019 privind Codul Administrativ, consider cd am reprezentat comunitatea prin luarea de decizii
corecte si un vot corect, am tinut cont de ideile promovate in campania electorala Si de pricipiile partidului pe

care il reprezint,

Va multumescl

CONSILIER LOCAL,

ONISOR ALINA ELENA


