MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Consilier local...

RAPORT DE ACTIVITATE PE PERIOADA

1. Inițiative legislative (proiecte de hotărâri și amendamente propuse)
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1. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate
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3. Participarea la întâlnirile cu cetățenii și acordarea audiențelor.âJ^,7Â8j.t.Ci^/iT..^./^Jj>Mb^
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4. Activitatea în cadrul unor instituții/societăți/comisii în calitatea de reprezentant al
Consiliului Local al Sectorului
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5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acțiuni desfășurate privind asocierea sau
cooperarea cu alte autorități publice, cu organizații neguvemamentale, cu persoane
juridice române sau străine (înțaraă/în afara țării)
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6. Perfecționarea pregătirii în domeniul administrației publice (cursuri de pregătire,
formare și perfecționare etc.)
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7. Activitatea desfășurată ca președinte de ședință

8. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză și verificare

9. Alte activități.
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Semnătura,

