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Aga Petru Dorin,
Consilier local, din partea PARTIDULUI VERDE
Contact: Telefon 0724223600, E-mail: aga.dorin@gmail.com

Potrivit art. 225 alin. 2 din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, “fiecare consilier local precum si
viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate”.

În mandatul 2016-2020, am făcut parte din Comisia de specialitate pentru
studii și strategii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe,
pentru dezvoltarea economico-socială,administrație locală, juridică și de
disciplină, ordine publică, servicii publice și comerț.

Ca lider al grupului de consilieri al Partidului Verde Giroc și președinte al
organizației locale a acestui partid am încercat să ne punem în practică
propunerile din campania electorală, privind gestionarea corectă a banului public
și transparența decizională. Cei trei consilieri ai PV au acționat unitar, în
interesul cetățeanului, cu care am avut discuții frecvente. Acestea s-au purtat atât
în întâlniri directe, cât și prin intermediul grupului de facebook PRO GIROC, pe
care l-am administrat împreună cu colegii consilieri ai Partidului Verde Giroc,
Dorin Lisu și Ioan Antoniu Stancea. Am votat proiectele pe care le-am
considerat benefice comunității noastre, dar m-am opus la unele care nu erau în
concordanță cu opiniile mele. Nu am fost de acord cu externalizarea serviciilor
juridice ale Primăriei Giroc. De asemenea, nu am votat bugetul local pentru anul
2020, după ce o serie de propuneri nu mi-au fost acceptate. De asemenea, un
punct important al activității mele s-a concentrat pe realizarea unui nou Plan
Urbanistic General al Girocului. La alegerile locale de la 27 septembrie, am
obținut un procent de aproape 15 la sută la votul pentru postul de primar și
aproape 14 procente la Consiliul Local, câștigând trei locuri, din cele 17, în
cadrul Consiliului Local. La 4 noiembrie am depus jurământul pentru cel de-al
cincilea mandat de consilier local, iar în urma scorului politic, am fost cooptat în
două dintre comisiile de specialitate ale Consiliului Local, pentru mandatul 2020
– 2024. Este vorba despre Comisia de specialitate pentru învăţământ,
sănătate, cultură, ştiinţă, protecţie socială, protecția mediului și
gospodăririi apelor, pentru agricultură si de Comisia pentru turism, sport,
drepturile omului și probleme ale minorităților, culte, privind cooperarea
interinstituţională pe plan intern şi extern, pentru cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice române sau străine, pentru înfrăţirea comunei, cu
unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări, pentru cooperarea sau
asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din
străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale

comunei, în vederea promovării unor interese comune, pentru a conferi
persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean
de onoare al comunei.

Am participat la toate ședințele ordinare si extraordinare ale Consiliului
Local Giroc, din cursul anului 2020, chiar dacă ele s-au desfășurat cu
prezența fizică sau on line.

Conform prevederilor Codului Administrativ, am fost remunerat in
fiecare luna cu suma de 669 lei.

Giroc,
18 mai 2021

Consilier local,
Aga Petru Dorin

