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RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI DE SPECIALITATE

v

,,programe de dezvolta re econom ico-socia la,adm i n istra rea bugetu lu i
privat ai comunei,agricuttura,gospodarie comunala,protectia
mediului,servicii si comert in anul ZOLS,,
ln temeiul art.51,alin.4 din Legea nr.21,5 din anul Z}Otcu privire la
administratia
pubiica iocala ,a Regulamentului de organ izare si functionare
a Consiliului local
Cislau,sectiunea a-3-a,art.36,prin prisma acestui raopt de activitate

aducem la
cunostinta publicului larg,activitatea comisiei de specialitate in anul 201,5.
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 sprijinul
si interesul cetatenilor.

Membrii,comisiei de specialitate pentru ,rprograme
dedezvoltare economico-sociala,administrarea bugetului privat al
connunei,agricultura,gospodarie comunata,protectia mediului,servicii
si connert ,au fost numiti in conformitate cu H.C.L. Cislau nr. 31din 03
iulie 2012

,dupa cumurmea:

Presedinte Vladoiu loan
Secretar Luntraru Vasile

p.S,D.

Valentin
Pana Gheorghe

p.S.D.

Membrii

Mihaila
Voicu

lonela

p.S.D.

p.N.L.
p.N.L.

^',21,5/2001 - Legea administratiei publice locale;
^r, 393/2004 privind Statutul alegilor locali;
-:=:a nr.161,/2003 privind unele misuri pentru asigurarea tra nspa renlei
:'.'.itarea demnitdtilor publice, a functiilor publice 5i in mediul de afaceri,
:':. enirea gi sanc!ionarea corup!iei;
Legea nr. 67 /2004 pentru a legerea a utoritSli lor ad m i n istraliei pu bl ice

-:=::
-:=::

,-d e.

ieglamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local Cislau

ACTIVITATEA IN CADRUL SEDINTELOR DE PLEN ALE
Comisiei de specialitate

in perioada de raportare, membrii comisiei de specialitate s-au intrunit in 9
Sedin!e . ln cadrul celor 9 gedinle membrii comisiei au participat la discutii, ludri
de pozifie in legdturd cu proiectele de hotarari supuse in ordinea de zi spre
avizare,participand la discutarea si aprobarea a unui nr.de 58 hotarari.

temi

Principalele ludri de pozilie din cadrul gedinlelor de specialitate au 6vut ca

:

:

- asigurarea desfasurarii

activitatilor stiintifice,cultural,artistice,sportive si de

agrement.
- apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si a libertatilor fundamenta!e
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
-.4
I

,
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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 interes comu,stabilire legaturilor de
colaborare,cooperare si infratire cu localitati din tara si strainatate.

ACTIVITATEA IN CADRUL COMISIEI DE SPECIALITATE

in

conformitate cu H.C.L.

dezvoltare

nr.

,

Comisia pentrurrprograme de
economico-sociala,administrarea bugetului privat al
3L/2012

comunei,agricultura,gospodarie comunala,protectia mediului,servicii
si comert ",comisie in cadrul cdreia au fost analizate gi avizate toate proiectele de
hotd16ri propuse spre aprobarea consiliului local care privesc implementarea
tuturor proiectelor privind dezvoltarea comunitatii,analiza eficienta privind
folosirea surselor financiare etc.;
Activitatea ?n cadrul comisiei a constat intr-o permanentd gi riguroasd analizl
a tuturor proiectelor de hotir6re supuse avizdrii, analizS care a vizat at6t o
permanentd preocupare pentru imbundtSlirea serviciilor publice catre cetateni.
De asemenea activitatea in cadrul comisiei de specialitate se rdsfr6nge asupra
tuturor proiectelor de hot5rAre supuse aprobdrii plenului consiliului local, comisia
solicitdnd spre analiza gi avizare toate proiectele de hot5rdre care urmau s5 fie
incluse pe ordinea de zi a gedinlelor consiliului local.

ACTIVITATEA PRIVIND INTALNIRILE CU CETATENII SI AUDIENTE

O constant5 preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetSlenilor cu
privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localS a comunei Cislau.

in acest sens pe langd audienlele permanente acordate de membrii comisiei
de specialitate, conform programului de audiente in cadrul localului primariei,Sala
de sedinte,am ini!iat o serie deintSlniri gi dezbateri publice cu cetatenii din satele

Cislau,Buda ,Scarisoara si Gura Bisci inaintea tuturor deciziilor si hotararilor cu
impact semnificativ pentru cetSlenii comunei Cislau,luate de Consiliul Local.
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