
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 

CONSILIUL LOCAL 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 

 

CONSILIER LOCAL: MACOVICIUC EUDOCHIA 

 

Am fost aleasă consilier local la alegerile locale din iunie 2016 pe lista PNL. 

La alegerile locale din 27 septembrie 2020 am primit din nou votul de încredere al 

cetățenilor pentru al doilea mandat de consilier local pe listele PNL. Mandatul de 

consilier a fost validat de către Judecătoria Câmpulung Moldovenesc prin Sentința 

nr.731/16.10.2020. 

Pe data de 28 octombrie 2020 a avut loc sedința de constituire a Consiliului 

local, dată la care am depus jurământul în fața tuturor consilierilor locali aleși și 

validați. 

Până la alegerile locale din luna septembrie 2020, am făcut parte din cadrul 

comisiei de specialitate nr.1 pentru  programe de dezvoltare economico-socială, 

activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al 

comunei, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 

turism. 

Din luna noiembrie fac parte din cadrul comisiei de specialitate nr.3 pentru  

administrație publică locală, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, 

gospodărie comunală, apărarea ordinii și liniștii publice. 

În cadrul comisiei de specialitate nr.1, pe perioada prevăzută, am avizat 

favorabil proiectele de hotărâre supuse adoptării consiliului local, fără amendamente. 

În cadrul comisiei de specialitate nr.3, de asemenea am avizat favorabil 

proiectele de hotărâre supuse dezbaterii si adoptării, fără amendamente. 

În cadrul ședințelor de consiliu local, am ridicat următoarele probleme: 

- Referitor la colectarea selectivă a deșeurilor, precum și dacă este în regulă 

să se colecteze de 2 ori/lună și 1 dată/lună, am solicitat  saci pentru deseuri 

și m-am implicat în privința distribuirii sacilor și a convingerii cetățenilor 

din cătunul meu în privința colectării selective a deșeurilor; 

- Am precizat că ar fi util un avizier în sat. Bobeica, in care să fie afișate tot 

ce este important și astfel cetățenii să afle. De asemenea, ar fi utilă o ședință 

cu oamenii în care să li se explice clar ceea ce este de făcut. Am propus  un 

acoperiș în stația din Bobeica,în locul de așteptare a microbuzului pentru 

copii. Am ridicat problema diminuării taxei pentru PFA-uri.Am solicitat 

mărirea indemnizației de consilier local. 

- Am solicitat antiderapant pe ulița din cătunul în care locuiesc,în perioada de 

iarnă, deoarece este gheata și am propus că fi bine sa se mai angajeze 

persoane în privința drumurilor. 

- Am precizat că nu este corect ca fiica mea care stă cu chirie în Timișoara să 

plătească taxa de salubritate și acolo și aici. 

- Am solicitat a se monta instalații de Crăciun și la biserica din Bobeica.  



- Am semnat hotărârile consiliului local pentru perioada când am fost 

desemnată președinte de ședință. 

- Pe perioada stării de alertă am respectat regulile de distanțare socială, 

precum și purtarea măștii. 
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