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Nr. 1471 din 18.02.2022

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului şi turism
R APORT
de activitate al comisiei pentru anul 2021

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism,
a îndeplinit următoarele activităţi:
-s-a întrunit într-un număr de 18 şedinţe ale comisiei de specialitate ( din care 6 şedinţe au fost
extraordinare şi 12 şedinţe au fost ordinare) şi a acordat aviz favorabil pentru un număr de 96 proiecte
de hotărâri, ce au fost repartizate pentru avizare şi cele înscrise suplimentar pe ordinea de zi a căror
avizare a aparţinut de comisie ;
- secretarul comisiei s-a preocupat de redactarea avizelor şi ţinerea într-un registru special al
lucrărilor din cadrul şedinţelor pe comisii;
- am organizat întâlniri cu cetăţenii din comuna pentru a le aduce la cunoştinţă hotărârile care sau adoptat în şedinţele consiliului local care îi privesc direct pe cetăţeni;
- comisia a fost prezentă la toate solicitările primarului, viceprimarului şi secretarului general al
comunei pentru rezolvarea problemelor colectivităţii locale;
- fiecare dintre membrii comisiei ne-am implicat la acţiunile sociale, culturale solicitate de
conducerea prim ăriei;
- în cadrul comisiei există o colaborare bună şi s-au aprofundat toate aspectele vizate ale proiectelor de
hotărâri; colaborarea şi angajamentul membrilor comisiei de a lua decizii consensuale au caracterizat
activitatea comisiei;
- comisia s-a întrunit în şedinţă ordinară lunar şi în şedinţe extraordinare de câte ori a fost nevoie.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul raport de activitate al comisiei, pentru anul 2021.

CREŢU PETRU- preşedinte
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Nr. 1472 din 18.02.2022

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii
R APORT
de activitate al comisiei pentru anul 2021

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte, protecţie copii, a îndeplinit următoarele activităţi:
-s-a întrunit într-un număr de 12 şedinţe ale comisiei de specialitate şi a acordat aviz favorabil
la toate proiectele de hotărâri, care i-au fost repartizate pentru avizare ( 21 proiecte de hotărâri) şi cele
înscrise suplimentar pe ordinea de zi a căror avizare a aparţinut de comisie ;
- şedinţele acestei comisii de specialitate au avut loc cu 1 zi înaintea desfăşurării şedinţei ordinare iar
când a fost cazul ( suplimentări ale ordinii de zi ), comisia de specialitate a analizat proiectul de
hotărâre împreună cu materialele aferente şi a emis avizul favorabil.
- secretarul comisiei s-a preocupat de redactarea avizelor şi ţinerea într-un dosar special al
lucrărilor din cadrul şedinţelor pe comisii;
- am organizat întâlniri cu cetăţenii din comuna pentru a le aduce la cunoştinţă hotărârile care sau adoptat în şedinţele consiliului local care îi privesc direct pe cetăţeni;
- comisia a fost prezentă la toate solicitările primarului, viceprimarului şi secretarului general al
comunei pentru rezolvarea problemelor colectivităţii locale;
- fiecare dintre membrii comisiei ne-am implicat la acţiunile sociale, culturale solicitate de
conducerea prim ăriei;
Drept pentru care s-a întocmit prezentul raport de activitate al comisiei, pentru anul 2021.

POPESCU VLADIMIR- preşedinte
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Nr. 1473 din 18.02.2022

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor
RAPORT
de activitate al comisiei pentru anul 2021

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor, a îndeplinit următoarele activităţi:
-s-a întrunit într-un număr de 13 şedinţe ale comisiei de specialitate şi a acordat aviz favorabil
la toate proiectele de hotărâri, care i-au fost repartizate pentru avizare ( 28 proiecte de hotărâri) şi cele
înscrise suplimentar pe ordinea de zi a căror avizare a aparţinut de comisie ;
- secretarul comisiei s-a preocupat de redactarea avizelor şi ţinerea într-un dosar special al
lucrărilor din cadrul şedinţelor pe comisii;
- am organizat întâlniri cu cetăţenii din comuna pentru a le aduce la cunoştinţă hotărârile care sau adoptat în şedinţele consiliului local care îi privesc direct pe cetăţeni;
- comisia a fost prezentă la toate solicitările primarului, viceprimarului şi secretarului general al
comunei pentru rezolvarea problemelor colectivităţii locale;
- fiecare dintre membrii comisiei ne-am implicat la acţiunile sociale, culturale solicitate de
conducerea prim ăriei;
Drept pentru care s-a întocmit prezentul raport de activitate al comisiei, pentru anul 2021.

PENTELESCUIQN - preşedinte

