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Subsemnatul IOVAN CLAUDIU FLORIN, consilier local in cadrul Consiliul Local al 
comunei Tulca, din partea P.S.D., mandat obtinut in urma alegerilor locale din 27 septembrie 
2020, in baza O.U.G. 57/2019 privind Codul administrative, aduc la cunostinta celor interesati 
activitatea de consilier desfasurata. 

 Sunt membru al comisiei de munca si protectie sociala,culte, sanatate, cultura, 
invatamant,familie, protective copii, tineret, sport si agrement, indeplinind atributiile specifice 
acestei calitati. 

 De la validarea mea in calitatea de consilier si depunerea juramantului, am participat la 
sedintele consiliului local si ale comisiei din care fac parte, unde am sustinut, promovat si 
aprobat toate proiectele ce au vizat domeniul economico financiar,  domeniile de munca si 
protective sociala, culte, sanitate, cultura, invatamant, familie,protectie copii, tineret, sport si 
agreement, urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regionala, arhitectura, turism, protectia 
mediului si agricultura, precum si cele legate de dezvoltarea comunei. 

 Din momentul in care am fost ales consilier local, mi-am propus sa identific problemele 
comunitatii in care traiesc, sa propun si sa sustin solutii reale si eficiente pentru rezolvarea 
acestora. 

 Pentru fiecare sedinta de consiliu am studiat proiectele de hotarari propuse, precum si 
rapoartele de specialitate si referatele de aprobare. 

 Am participat la mai multe iesiri in teren si intalniri cu cetatenii din comuna, iar ca 
reprezentant al lor am incercat sa apar drepturile si interesele lor, aducand la cunostinta 
Consiliului Local toate problemele care mi-au fost semnalate de acestia. 

 Activitatea desfasurata de catre mine in cadrul consiliului local a fost facilitata de 
colaborare foarte buna pe care am avut-o cu personalul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tulca, in tot ceea ce a insemnat informatii necesare pentru exercitarea mandatului. 

 In calitatea de ales local am depus la termen si in conformitate cu prevederile legale, 
declaratia de avere si pe cea de interese, totodata consider ca mi-am respectat toate obligatiile 
aferente statutului de consilier local, iar in viitor imi propun sa promovez in continuare 
dezvoltarea comunei. 

 

Consilier local, IOVAN CLAUDIU FLORIN 


