CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAMPINA
LUPU LIVIA RODICA
CONSILIER LOCAL -P.S.D.

RAPORT DE ACTIVITATE

PERIOADA: IANUAR1E - DECEMBR1E 2017

DOMENIUL: COMISIA NR.1- ,,Buget, finante, programe finantare
europeana, administrarea domeniului public si privatsi agricultura"
FUNCJIA: SECRETAR

In perioada ianuarie- decembrie 2017, Tn calitate de secretar al
Comisiei nr.1- " Buget, finante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura", am participat la
toate sedintele, unde am desfasurat activitatile specifice de secretariat:
• Centralizarea documentelor transmise Comisiei de catre consilierul
juridic al Consiliului local si prezentarea acestora, membrilor,Tn
vederea analizari;
• Intocmirea proceselor- verbale de sedinta si arhivarea acestora ;
• Intocmirea rapoartelor de specialitate (tinerea evidentei numerice a
rapoartelor si Tntocmirea opisurilor cu aceasta evidenta) - 161 de
Rapoarte;
• Intocmirea si predarea catre compartimentul de specialitate al
Primciriei, a Fiselor cu prezenta la sedintele Comisiei, a membrilor
acesteia;
• Participarea, la initierea( expunerilor de motive) unui numar de 33 de
Proiecte de Hotarari, (aprobate 32 ).
In perioada ianuarie- decembrie 2017, activitatea de consilier
local, s-a materializat si prin:

• Participarea la 11 ( unsprezece) sedinte ordinare, din cele 12
(douasprezece) de Consiliu Local desfasurate si la 4( patru) sedinte
extrordinare;

Sustinerea Tn plenul Consiliului local, a unui numar de 8(opt) Proiecte
de Hotarari, initiate de Comisia din care fac parte, Proiecte aprobate;
Participarea m calitate de coinitiator a unui Proiect de hotarare
(aprobat)
Participarea la luarea hotar^rilor de aprobare sau de respingere a
Proiectelor ( 8 Proiecte la care m-am abtinut la vot si 14 Proiecte pe
care nu le-am votat ) lu§nd pozitie asupra unor aspecte ivite Tn
discutiile Tn plen : 12 interventii, soldate cu formularea a 4
amendamente;
Propunerea unor amendamente la proiectele de hotarari prezentate
Tn plenul Consiliului Local (4 amendamente propuse si aprobate)
Participarea la manifestari culturale si la evenimentele organizate de
municipalitate, cu ocazia: Zilei Drapelului, Zilei Nationale, Zilei Eroilor;
tnanul 2018, preocuparile sunt:
Monitorizarea modului de punere Tn aplicare a Hotararilor adoptate
de Consiliul Local;
Desfasurarea activitatii de secretar al COMISIEI NR.1- ,,Buget,
finante, programe finantare duropeana, administrarea domeniului
public si privat si agriculture";
Sustinerea Tn plenul Consiliului local, a Proiectelor de Hotar§ri initiate
de Comisia din care fac parte si/ sau a unor Proiecte initiate de mine;
Participarea la luarea hot§rarilor de aprobare sau de respingere a
Proiectelor de Hotarari ce vor fi prezentate Tn sedintele Consiliului
Local;

Participarea la manifestable culturale ce se vor organiza cu sprijinul
Consiliului Local (cu precadere, la cele care sper ca se vor organiza
cu ocazia sarb§toririi" Centenarului Marii Uniri");
Mentinerea legaturii permanente, cu cetatenii municipiului, prin
prezenta mea Tn cartiere si prin audientele organizate la sediul
Partidului Social Democrat ( avand Tn vedere ca nu exista un sediu al
Consiliului Local, Tn care sa se poata desfasura Tntalniri cu cetatenii),
astfel meat doleantele si propunerile prezentate de acestia, sa poata
face obiectul unor Proiecte de Hotarari si al interpelarilor din plenul
sedintelor de Consiliu Local
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