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RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI DE SPECIALITATE
,, ADIV!INISTRATIE PUBLICA LOCALA,JURIDICA,APARAREA
ORDINII SI
LINISTII PUBLICE,A DREPTURILOR CETATENILOR'
PENTRU ANUL 2015

ln ,conformitate cu dispozitiile art.50 al.3 din
nr'393/2004,privind
Legea

Legea

STATUTUL alesilor locali, ln temeiul art.51,alin.4
din
nr.21stzo\1

eu privire Ia

administratia pubrica rocara ,a
si functionare a consiliului local
cislau,sectiunea a-3-a,art-.36,comisiile de specialitate
ale consiliului Local
au obligatia
Regulamentului de organizare

sa prezinte rapoarle anuale de

activitate care va fi facut public
prin grlJa secretarului Primariei cislau.Prin
prisma

activitate "aducem

la

cunostinta publicului

anul2A11.

acestui raport de
t;rg;;irlt-rt;;
comisiei de
v'--rr

specialitate in
Raportul pe care il prezintam constituie o partea
activitatii pe care membrii
comisiei

de .specialitate in calitate de i"pr"r"ntanti ai comunitatii
au
desfasurat-o ih sprijinur si interesur cetateniror.
Membrii,comisiei- de speciaritate pentru
,,administratie
publica locala,apararea ordinii si linisti proii"",a
drepturiio,. cetatenilor
"au fost numiti in conformitate cu H.c.L. cislau
nr. 31 din 03 iulie 2a12
,dupa cumurmea:
:

Presedinte, Tailup Stefan

Secretar,

Badea Vasile

P.S. D
P.S D

I
Membrii

;

Savu Stelan
Coman lon
Min Constantin

P S.D.
P.N L.
P.N L.

CADRUL LEGAL DE DESFASURARE A ATRIBUTIUNILOR
COMISIEI DE SPECIALITATE
Legea nr.215l2au - Legea administratiei publice locale;
Legea nr.39812004 privind Statutul alegilor locali;
Legea nr. 161 12003 privind unele misuri pentru asigurarea transparen{ei in
exercitarea demnitSlilor publice, a funcliilor publice gi ?n mediul de afaceri,
prevenirea gi sanclionarea corupliei;
Legea nr.6712004 pentru alegerea autoritdtilor administraliei publice,locale.
Reglamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local Cislau

ACTIVITATEA IN CADRUL SEDINTELOR DE PLEN ALE
Comisiei de specialitate

i

in perioada de raportare, membrii comisiei de specialitate sau intrunit ?n I gedinte de specialitate.ln cadrul celor g
gedinte s-a purtat discuiii, ludri de poziiie in legdturd cu punctele supuse

ordinii de zi,acordand AVIZE FAVORABILE pentru 52 proiecte de hotarari.
Principalele luiri de pozilie din cadrul gedinlelor de specialitate au avut
ca temi
i
- aprobarea retelei scolare pentru anul 2015 in comuna Cislau;
-asigurarea infiintarii Serviciului public de canalizare si a regulamentului
de functionare, si delegarea serviciurui catre compania de apa Buzau;
apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si
libertatilor
fundamentale ale cetaten ilor,
masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al
cetatenilor,

:

-

a

- sustinerea si realizarea activitatilor culturale si sportive de masa in
cadrul comunjtatii,
- 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 anul 2015;
- asocierea cu alte consilii locale precum si cu agenti economici din tara
si strainatate in scopul realizarii unor lucrari de interJs comun,
- aprobarea primirii Comunei Vadu Pasi in calitate de membru al ADI
Buzau 2008;
- aprobalea organigramei si a statului de functii pentru personalul
contractual si functii publice din cadrul primariei cislau;
- aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul ZOlS,pentru
comuna Cislau;
- aprobarea planului privind lucrarile de interes local ce se vor executa
in anul 2016. ,
;

ACTIVITATEA IN CADRUL COMISIEI DE SPECIALITATE

,rr

in conformitate cu H.C.L. nr. 31t2012, Comisia pentru,, administratie
publica locala,juridica,apararea ordinii si linisti 'publice a drepturitor
cetatenilor",comisie in cadrul cdreia au fost analizate gi avizate toate

proiectele de hotdrdri( 52 ), propuse spre aprobarea consiliului local
care
implementarea tuturor proiectelor privind dezvoltarea
com u n itatli,analiza eficienta privi nd folosi rea su rselor fina ncia re
etc.
Activitatea in cadrul comisiei a constat intr-o permanentd gi riguroasd
analizd a tuturor proiectelor de hotdrOre supuse avizdrii, analizdcare avizal
atdt o permanenti preocupare pentru imbundtitirea serviciilor publice
catre

prlvesc

;

cetateni.
De asemenea activitatea in cadrul comisiei de specialitate se risfrAnge
asupra tuturor proiectelor de hotdrire supuse aprobdrii plenului consiliului
local, comisia: solicitAnd spre analiza gi avizare toate proiectele de hotdr6re
care urmau si fie incluse pe ordinea de zi a qedintelor consiliului local.
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