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RAPORT DE ACTIV1TATE

PERIOADA: IANUARIE - MAI 2016 ( mandat decembrie 2015- mai 2016)

DOMENIUL: COMISIA NR.1- ,,Buget, finante, programe finantare
europeana, administrarea domeniului public si privat si agriculture"

FUNCTIA : MEMBRU

In perioada ianuarie - mai 2016, am participat la:
5( cinci) sedinte ordinare desfasurate si la 1 ( una) sedinta
extrordinara,ale Consiliului Local In care s-au aprobat 74( saptezeci
si patru) Proiecte de Hotarare;
Sedintele Comisiei din care am facut parte;
Sedintele Gonsiliului de Administrate ale Colegiului Tehnic
"Constantin Istratf, a! cSrui membru am fost,
Tntalniri cu cetatenii municipiului, Tn cartiere, !a sediul Partidului
Social Democrat. ;

: IUNIE -DECEMBRIE 2016 ( mandat 2016- 2020)

DOMENIUL: COMISIA NR.1- ,5Buget, finante, programe finantare
europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura"

FUNCTIA: SECRETAR
In perioada iunie-decembrie 2016, am participat la 6( sase) sedinte

ordinare, din cele 7(sapte) desfasurate si la 2 ( doua) sedinte extrordinare.
Tn calitate de secretar a! Comisiei nr.1- " Buget, finante, programe

finantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultural am participat la toate sedintele, unde am desfasurat
activitatile specifice de secretariat:

• Centralizarea documentelor transmise Comisiei de catre consiiierul
juridic al Consiliului local si prezentarea acestora, membrilorjn
vederea analizari acestora;



• Intocmirea proceselor- verbale de sedinta si arhivarea acestora ;
• Intocmirea rapoartelor de speciaiitate( tinerea evidenfei numerice a

rapoartelor si Tntbcmirea opisuriior cu aceasta evidenta) - 81 de
Rapoarte;

• Intocmirea si predarea catre compartimentul de specialitate al
Primariei, a Fiselor cu prezenta la sedintele Comisiei, a membrilor
acesteia;

• Participarea, la initierea( expunereri de motive) unui nurnar de 20 de
Proiecte de Hotarari,( aprobate toate ).

Activitatea de consilier local, s-a materializat si prin:
• Sustinerea Tn plenul Consiliului local, a unui numar de 6(sase)

Proiecte de Hotarari, initiate de Comisia din care fac parte;
• Participarea la luarea hotararilor de aprobare sau de respingere a

Proiectelor, luand pozitie asupra unor aspecte ivitein discutiile Tn
plen;

• Propunerea unor amendamente la proiectele de hotar^ri aprobate in
, plenul Consiliului Local ( ex., amendament referitor la modificarea

taxei pentru concesiunea locurilor de veci din cele doua cirnitire ale
municipiului, Tn sensul ca nivelul acestei taxe,propus spre aprobare, I-
am considerat si-l consider si In continuarei nejustificat de mare;
amendamentul nu a fpst msa aprobat,

• Participarea la manifestari culturale si la evenimentele organizate de
rnunicipalitate, cu pcazia: Zilei Nationale, Zilei Eroilor.

Pentru anul 2017, prepcuparile sunt;

• Participarea la elaborarea Bugetului de .venituri si cheltuieli al
municipiuiui; r

• Monitorizarea lucrarilpr de constructie si reabilitare a canalizarii apei
menajere( cea mai importanta lucrare, de finalizarea careia depinde
Tnceperea/finalizarea lucrarilor de asfaltare, implicit de care depinde
defapt, confortul cetatenilor);

• Propunereg privind reabilitarea singurului loc de agrement al
municipiuiui - "F§ntanacu ciresi";

• Mentinerea legaturii permanente, cu cetatenii municipiuiui, prin
prezenta mea Tn cartieresi prin Tntalniri organizate la sediul Partidului
Social Democrat, astfel Tnc£t doleantele si propunerile prezentate de
acestia, sa poata face obiectul unor Proiecte de Hotarari si al
interpelarilor din plenul sedintelor de Consiliu Local.

Data: Semmatura,
27.01.2017


