RAPORT DE ACTIVITATE
al consilierului local,p.S.D. Vladoiu
loan
pentru perioada: ianuarie ZOlg_
decembrie

2013

Ales consilier locat in cadrul consiliului
locaf cisrau in urma alegerilor locale
data
de
liunie
2oo8
'din
,reales ta alegerile locale din iunie 2oLzpe listele
iPartidu lui Social Democrat.

validat prin Hotdrdrea nr. 28/2012 adoptatd
r:onsiriurui rocar cisrau din data de 03
iurie 2012.

in gedinfa de constituire

a

Membru ar comisiei de speciaritate pentru
economico-sociara,buget finante,administrarea ,,programe de dezvortare

privat

bugeturui
al
comunei,agricultura,gospodarie comunala,protectia
mediului, servicii si comert,,in
conformitate cu H'c.l. cislau nr. 31 din 03 iulie
20t2,in functia de presedinte.
CADRUT tEGAt DE DESFASURARE A
ATRIBUTIUNIIOR DE

coNstUER tOCAr
l'egea nr' 2ls/2001 - Legea administrafiei pubrice
rocare;
t.egea nr. 39J/2A04 privind Statutulalegilor
locali;
l'egea nr' t't/2003 privind unele mdsuri pentru
asigurarea transparen1eiin
e:xercitarea demnit5lilor pubfice, a funcfiilor'
publi." 5i in mediul de afaceri,
prevenirea gisanqionarea corupfiei;
Legea nr. 67 / zoo4 pentru aregerea autoritdf
iror administra;iei pubrice

forcale.

ACTIVITATEA IN CADRUT SEDINTETOR
DE PLEN AtE

coNstuulut tocAr

in perioada de raportare, consiliul local cislau
s-a intrunit in 6 gedinle
ordinare'respectiv 4 Sedinge extraordinare.
In cadrul celor 10 gedinge la care
am
participat avdnd 38 ludri de pozilie
in legdturd cu punctere supuse ordinii de

zi,votand un nr. de 5g hotarari.
Principalele ludri de pozifie din cadrul gedinlelor
de plen au avut ca teme :
-sustinerea si realizarea activitatilor
culturale si sportive de masa in cadrul
comunitatii,
- informarea consiliului local a factorilor de
decizie din cadrul primarie privind
problemefe ridicate de cetateni in
cadrul intalnirilor si audientiilor avute cu
membrii comunitatii ;
-urmarirea modului derezolvarea
acestora;
-gestionarea eficienta a resurselor
financiare in conformitate cu Bugetul local
pentru anul 2013.

ACTIVITATEA IN CADRUT COMISIEI
DE SPECIATITATE

in conformitate cu H.c.L. nr.3t/2ot2facparte
din comisia pentru ,,programe de
clezvoltare economico-sociala,buget finante,administrarea
bugetului privat al
comunei,agricultura,gospodarie comunala,protectia
mediului servicii si
comert"'comisie ?n cadruf cireia au fost analizate
gi avizate toate proiectele de
hotdrdri propuse spre aprobarea consiliului
locar care privesc
tuturor proiectelor privind dezvoltarea comunitatii,analiza , implementarea
eficienta privind

frrlosirea surselor financiare etc.;
Activitatea in cadrul comisiei a constat intr-o permanentd
gi riguroasd anatizd
a tuturor proiectelor de hotirdre supuse avizSrii,
analiz6 care a vizat at6t o
permanentd preocupare pentru imbunitSlirea
serviciiror publice catre cetateni.
De asemenea activitatea ?n cadrul comisiei
de specialitate se rdsfr6nge asupra
tuturor proiectelor de hotarare supuse aprobarii plenului
consiliului local, comisia

din care fac parte solicitdnd spre analiza
5i avizare toate proiectefe de hotdr're
care urmau sd fie incruse pe
ordinea de zi a Sedinlerlr consiriufui
rocar.

ACTIVITATEA PRIVIND INTATNIRIIE
CU CETATENII SI AUDIENTE

o constantd preocupare

a fost cea de informare
5i consultare a cetdfenilor cu
privire la deciziile majore ce au privit
comunitatea locald a comuneicislau.
ln acest sens p.e rdngd audien;ere permanente
acordate conform
programului de audiente in cadrul
localului primariei,sala de sedinte,am
inifiat o
serie deintalniri 5i dezbateri publice
cu cetatenii din satere cisrau,Buda
,scarisoara
si Gura Bisciinaintea tuturor deciziilor
si hotararilor cu impact semnificativ
pentru
cetdgenii comunei Cislau,luate de
Consiliuf Locaf.

Data 31.01.2013

Consilier local at pSD
Vladoiu loan

