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RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI DE SPECIALITATE
,,Administratie publica locala,iuridica,apararea ordinii si linistii
publice,a drepturilor cetatenilor in anul z0t? "
art.51,alin.4 din Legea nr.215 din anul 2001 cu privire la
administratia publica locala ,a Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului local Cislau,sectiunea a-3-a,art.36,prin prisma acestui raopt de
activitate aduc la cunostinta publicului larg,activitatea comisiei de specialitate in

In temeiul

anul 2013.
Raportul pe care il prezint constituie o partea activitatii pe care membrii comisiei
de specialitate in calitate de reprezentanti ai comunitatii au desfasurat-o in
spr'rjinul si interesul cetatenilor.
specialitate
Membrii,comisiei
,,administratie publica
locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilof,au fost
numiti in conformitate cu H.C.L. Cislau nr. 31 din 03 iulie 2012,dupa cumurmea:
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pentru
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CADRUT LEGAL DE DESFASURARE A ATRIBUTIUNITOR

COMISIEI DE SPECIALITATE
Legea nr.2t5l2$01- Legea administratiei publice locale;
Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale5ilor locali;

Legea nr, LGL/2A03 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenleiin
exercitarea demnitdtilor publice, a funcliilor publice gi in mediul de afaceri,
prevenirea 5i sanclionarea corupfiei;
Legea nr. 67 | 2A04 pentru alegerea autoritdti lor adm inistratiei publice
locale.

Reglamentulde Organizare si Functionare a Consiliului Local Cislau

ACTNITATEA IN CADRUT SEDINTETOR DE PIEN ALE
Comisiei de specialitate

in perioada de raportare, membrii comisiei de specialitate s-au intrunit in 6
gedinfe . In cadrul celor 5 gedinle la care au participat purtat discutii, luiri de
pozitie in legituri cu punctele supuse ordinii de zi.
Principalele

temi

luiri de pozi[ie din cadrul 5edinlelor de specialitate au avut ca

:

- asigurarea desfasurarii

activitatilor stiintifice,cultural,artistice,sportive si de

agrement.

-

apararea ordinii publice,respectarea drepturilor

si a

libertatilor

fundamentale ale cetatenilot,
masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al
cetatenilor,
sustinerea si realizarea 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
membriicomunitatii ;
- urmarirea moduluide rezolvare a acestora;
- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul local
pentru anul 2013.
- asocierea cu alte consilii locale precum sicu agenti economicidin tara si
strainatate in scopul realizarii unor lucraride interes comun,
- stabilire legaturilor de colaborare,cooperare si infratire cu localitati din tara
si strainatate.

-

-

AqflVFATEA IN CADRUT COMISIEI DE SPECIAIITATE

fn conformitate cu H.c.L. nr. 3L/20L2 comisia pentru
,
,,administratie publica
locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a
drepturilor cetatenilor,,,comisie
in cadrul cdreia au fost analizate gi avizate toate proiectele
de hotirari propuse
spre aprobarea consiliului local care privesc rtealizarea
si implementarea tuturor
proiectelor privind dezvoltarea comunitatii,analiza
eficienta privind folosirea
surselor financiare etc.;
Activitatea in cadrul comisiei a constat intr-o permanenti
gi riguroasd analiz6
a tuturor proiectelor de hotdrdre supuse avizdrii, analizd
care a vizat at6t o
permanentd preocupare pentru imbundtdlirea
serviciitor publice catre cetateni.
De asemenea activitatea in cadrul comisiei de
specialitate se rdsfrange asupra
tuturor proiectelor de hot5rare supuse aprobirii plenului
consiliului local, comisia
solicitdnd spre analiza 5i avizare toate proiectele
de hotdrare care urmau s6 fie
incluse
pe ordinea de zi a gedinleror consiriurui
rocar.

ACTIVITATEA PRIVIND INTAINIRIIE CU
CETATENTI SI AUDIENTE

o constantd preocupare

a fost cea de informare gi consultare a
cetdtenilor cu
privire la deciziile majore ce au privit comunitatea
locald a comuneicislau.
in acest sens pe ldngd audienfele permanente acordate
de
comisiei
de specialitate, conform programului de audiente in membrii
cadrul localului
primariei,sala de sedinte,am iniliat o serie
deint6lniri gi dezbateri pubtice cu
tcetatenii din satele cislau,Buda
,scarisoara si Gura Bisciinaintea tuturor deciziilor
l;i hotararilor cu impact semnificativ pentru cetatenii
comunei cislau,luate de
tlonsiliul Local.
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