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RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI DE SPECIALITATE
progra me de dezvolta re econ om ico-socia lara d mi nistra rea bugetu
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privat al comuneiragricultura,gospodarie comunalarprotectia
mediului,servicii si comert in anul 2OL7 "
art.5l-,alin.4 din Legea nr.2t5 din anul 2001 cu privire la
administratia publica locala ,a Regulamentului de organizare si functionare a
Cbnsiliului local Cislau,sectiunea a-3-a,art.36,prin prisma acestui raport de
.dtiuitat" aducem la cunostinta publicului larg,activitatea comisiei de specialitate
in anul 20t7.
R{portul pe care il pre:lint constituie o parte a activitatii pe care membrii comisiei
df specialitate in calitate de reprezentanti ai comunitatii au desfasurat-o in

ln temeiul

s$rijinul si interesul cetatenilor.

specialitate pentru ,rprograme
dbdezvoltare economico-socialaradministrarea bugetului privat al
cbmunei,agricultura,gospoda rie comunalarprotectia mediului,servicii
sf comert ,au fost numiti in conformitate cu H.C.L. Cislau nr.22 din 23.06 2016
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CADRUL LEGAL DE DESFASURARE A ATRIBUTIUNILOR
COMISIEI DE SPECIALITATE

Legea nr.2t512001 - Legea administrafiei publice locale;
Legea nr.393/2004 pri'uind Statutul alegilor locali;
Legea nr.16t12003 pri'uind unele misuri pentru asigurarea transparenlei in
exercitarea demnitdlilor publice, a funcfiilor publice 5i in mediul de afaceri,
prevenirea gi sanclionarea corupfiei;
Legea nr. 67 /2004 pentru alegerea a utoritSlilor ad ministraliei pu blice
locale.
Reglamentul de Organi:lare si Functionare a Consiliului Local Cislau

ACTIVITA']TEA IN CADRUL SEDINTELOR DE PLEN ALE

Comisiei de specialitate

in perioada de raportare, membrii comisiei de specialitate s-au intrunit in
10 gedinle . ln cadrul cr:lor 10 gedinle membrii comisiei au participat la discutii,
luiri de pozilie in legituri cu proiectele de hotarari supuse in ordinea de zi spre
avizare,participand la discutarea si aprobarea a unui nr.de 51 hotarari.
Principalele ludri de pozilie din cadrul gedinlelor de specialitate au avut ca
temd :
- asigurarea desfasurarii activitatilor stiintifice,cultural,artistice,sportive si de
agrement.
- apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si a libertatilor
fundamentale ale cetatenilor,
- masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al
cetatenilor,
- sustinerea si reerlizarea activitatilor culturale si sportive de masa in cadrul
comunitatii,
- informarea consiliului local a factorilor de decizie din cadrul primarie privind
problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientiilor avute cu
membrii comunitatii ;
- urmarirea modului de rezolvare a acestora;
- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul local
pentru anul2OL7.
- asocierea cu alte consilii locale precum si cu agenti economici din tara si
strainatate in scopul realizarii unor lucrari de interes comun,stabilire legaturilor
de colaborare,cooperare si infratire cu localitati din tara si strainatate.

ACTIVITI\TEA IN CADRUL COMISIEI DE SPECIALITATE

in

conformitate cu H.c.L.

nr.

,

comisia pentrurrprograme de
dezvoltare econonlico-sociala,administrarea bugetului privat al
comunei,agricultura,,gospoda rie comunalarprotectia mediului,servicii
si comert ",comisie in cadrul cireia au fost analizate gi avizate toate proiectele
de hotdriri propuse spre aprobarea consiliului local care privesc implementarea
tuturor proiectelor privind dezvoltarea comunitatii,analiza eficienta privind
22/2016

folosirea surselor financia re etc.;
Activitatea in cadrul comisiei a constat intr-o permanentd gi riguroasi analizi
a tuturor proiectelor cJe hotir6re supuse avizdrii, analizi care a vizat at6t o
permanenti preocupare pentru imbundtdfirea serviciilor publice catre cetateni.
De asemenea activitatea in cadrul comisiei de specialitate se rdsfr6nge asupra
tuturor proiectelor de hoti16re supuse aprobdrii plenului consiliului local, comisia
solicitdnd spre analiza :pi avizare toate proiectele de hotdr6re care urmau sd fie
incluse pe ordinea de zi a gedinfelor consiliului local.

ACTIVITATEA PRIVIND INTALNIRILE CU CETATENII SI AUDIENTE

O constantd preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetSlenilor cu
privire la deciziile majorre ce au privit comunitatea localS a comunei Cislau.
in acest sens pe 16ngd audienlele permanente acordate de membrii comisiei

de specialitate, conform programului de audiente in cadrul localului

primariei,Sala de sedin'te,am iniliat o serie deint6lniri gi dezbateri publice cu
cetatenii din satele Cislau,Buda ,Scarisoara si Gura Bisciinaintea tuturor deciziilor
si hotararilor cu impact semnificativ pentru cet5lenii comunei Cislau,luate de
Consiliul Local.
Data 29.0L.2OL8
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,, ADMINISTRATIE IPUBLICA LOCALA,JURIDICA,APARAREA ORDINII
LINISTII PUBLICE,A DREPTURILOR CETATENILOR"
PENTRU ANUL 2OL7

In

cu

dispozitiile art.50

SI

al.3 din

Legea
nr.393/2004,privind SiTATUTUL alesilor locali, si art.51,alin.4 din Legea
nr.215l2OO1 cu privirr: la administratia publica locala ,a Regulamentului de
Consiliului local Cislau,sectiunea a-3functionare
organizare
a,art.36,Comisiile de, specialitate ale Consiliului Local au obligatia sa
prezinte rapoarte anruale de activitate care va fi facut public prin grija
secretarului Primarieri Cislau.Prin prisma acestui raport de activitate
aducem la cunostintil publicului larg,activitatea comisiei de specialitate in
anul 2017.
Raportul pe care il prezintam constituie o partea activitatii pe care membrii
comisiei de specialitate in calitate de reprezentanti ai comunitatii au
desfasurat-o in sprijinrul si interesul cetatenilor.

conformitate

si

a

Membrii,comisiei

de specialitate pentru ,,administratie

publica locala,aparrarea ordinii si linisti publice,a drepturilor
cetatenilor n'au fost numiti in conformitate cu H.C.L. Cislau nr.22 din 23
iunie 2016 ,dupa cumurmea:
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CADRUL LEGAL DE DESFASURARE A ATRIBUTIUNILOR
COMISIEI DE SPECIALITATE
Legea nr. 21512001 -- Legea administraliei publice locale;
Legea nr.39312004 prrivind Statutul alegilor locali;
te6ea nr. 16112003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei
in exercitarea demnitililor publice, a funcliilor publice 9i in mediul de
afaceri, prevenirea 9i sanclionarea corupfiei;
Legea ni. AlnO04 pentru alegerea autoritdlilor administraliei publice,locale.
Reglamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local Cislau

ACTIVITATEIA IN CADRUL SEDINTELOR DE PLEN ALE
Comisiei de specialitate

in

perioada de raportare, membrii comisiei de specialitate

Tntrunit in 10 gedinle de specialitate.ln cadrul celor 10
gedinle s-a purtat discutii, ludri de pozilie Tn legiturd cu proiectele de
hotarari supuse ordiinii de zi,acordand AVIZE FAVORABILE pentru 51

s-au

proiecte de hotarari.
Principalele luirri de pozilie din cadrul gedinlelor de specialitate au
avut ca temd :
- aprobarea retelei scolare pentru anul2017 in comuna Cislau;

-asigurarea infiintarii Serviciului public

de

canalizare

si

a

regulamentului de functionare, si delegarea serviciului catre Compania de
apa Buzau;
- apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si a libertatilor
fundamentale ale cetaten ilor,

-

masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber
al cetatenilor,
- sustinerea si nealizarea activitatilor culturale si sportive de masa in
cadrul comunitatii,
- informarea conrsiliului local a factorilor de decizie din cadrul primarie
privind problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientiilor
avute cu membrii comunitatii ;
- urmarirea modului de rezolvare a acestora;

-

gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu
Bugetul local pentru anul2017;
- asocierea cu alte consilii locale precum si cu agenti economici din

tara si strainatate in scopul realizarii unor lucrari de interes comun,
- aprobarea prirnririi Comunelor,Colti, Cilibia in calitate de membru al
ADI Buzau 2008;
- aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul
contractual si functii prublice din cadrul Primariei Cislau;
- aprobarea irnpozitelor si taxelor locale pentru anul 2017,pentru
comuna Cislau;
- aprobarea planrului privind lucrarile de interes local ce se vor executa
in anul 2017.

ACTIVITATEA IN CADRUL COMISIEI DE SPECIALITATE

conformitate cu H.C.L. nr.22123.06.2016, Comisia pentru,,
administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linisti publice a
drepturilor cetatenlilorn',comisie Tn cadrul cdreia au fost analizate gi
avizate toate proiectele de hotdrAri( 51 ), propuse spre aprobarea
consiliului local G?r€r privesc implementarea tuturor proiectelor privind

in

d

ezvoltarea com

u n itaiti

i,ana liza eficienta privi nd folosi rea su rse lor fi nanciare

etc.;

Activitatea in cerdrul comisiei a constat Tntr-o permanenti 9i riguroasd
analizd a tuturor proiectelor de hotdrAre supuse avizdrii, analizd care a
vizat atit o permanentd preocupare pentru imbundtdlirea serviciilor publice
catre cetateni.

De asemenea activitatea

in cadrul comisiei de specialitate se

rdsfringe asupra tuturor proiectelor de hotdrAre supuse aprobirii plenului
consiliului local, comisia solicitAnd spre analiza gi avizare toate proiectele
de hotdrAre care urmau si fie incluse pe ordinea de zi a gedinlelor
consiliului local.

ACTIVITATEA PFI,IVIND INTALNIRILE CU CETATENII SI AUDIENTE

in acest sens pre lAngi audien[ele permanente acordate de membrii
comisiei de specialiltate, conform programului de audiente in cadrul

localului primariei,sala de sedinte,am ini[iat o serie deintAlniri 9i dezbateri
publice cu cetatenii din satele Cislau,Buda-Craciunesti ,scarisoara si Gura
Bisci inaintea tuturor deciziilor si hotararilor cu impact semnificativ pentru
cetilenii comunei Cis;lau,luate de Consiliul Local.
O constanti preocupare a fost cea de informare 9l consultare a
ceti[enilor cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea locald a
comunei Cislau.

Data 29.01.2018
Badea Va

