CONSILIUL LOCAL CERMEI

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014

Suciu Leontin - consilier localActivitatea mea de consilier constă în :
1. Activitatea în Comisia de specialitate
2. Participare la dezbaterea proiectelor în plenul consiliului si in comisii .
3. Alte activitati ce se ivesc între şedinţele de comisii, sedinţele ordinare sau
extraordinare ale Consiliului local.
In anul 2014 am participat la toate sedintele ordinare, extraordinare sau , de îndata
pentru care am primit invitaţia de participare
. In această perioada am fost activ la şedinţa pe comisie –pregatitoare a şedintelor
de consiliu, precum si in plen
Majoritatea proiectelor de hotarare sunt initiate de primarul comunei , dupa ce în
prealabil acesta se consultă cu comisiile de specialitate .
Prezenta în consiliu am facut-o prin participare activă în dezbaterile proiectelor ,
prin luari de pozitie, prin sublinieri de aspecte care au dus la aprobarea sau
respingerea lor.
Cea mai intensă activitate am desfasurat-o în comisia de specialitate .
Aici s-au aprofundat toate aspectele vizate ale proiectelor de hotarari, s-au studiat
documentele, expunerile de motive .
Cele mai multe si lungi dezbateri le-am avut în aceasta comisie, astfel încat în plen
am fost întotdeauna pregatit.
Am promovat si am sustinut proiectele care au fost în folosul comunitatii, cele ce
vizau educatia ( de la mic la mare) , sustinerea activitatilor culturale, sportive,
religioase din comuna , cresterea colaborarii cu localitatile vecine ,dezvoltarea
comunei din toate punctele de vedere.
Permanent am fost în legatură cu cetaţenii ( în biserica , activitati sportive,
culturale, audiente, întalniri , contacte personale).

Cermei- 26.03.2014
Consilier localSuciu Leontin.
26. 03. 2015
.

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
Consilier Local – Negrea Radu

Pe parcursul anului 2014 , activitatea mea s-a concretizat in:
• Participarea la majoritatea sedintelor Consiliului Local, in cadrul carora am
intervenit cu observatii care au vizat fondul proiectelor de hotarari.
• Participarea la sedintele Comisiei nr. 2 din care fac parte,
avand in acest moment calitatea de secretar al acesteia.
In cadrul sedintelor comisiei am propus modificari de forma si de fond la
proiectele de hotarare puse in discutie, astfel incat, acestea sa vina in
sprijinul cetatenilor atat ca efort financiar si totodata sa le asigure un anumit
grad de confort in satele in care locuiesc.
• Am participat la intalniri in teritoriu cu cetatenii comunei .
Atat in cadrul sedintelor Consiliului Local cat si in cadrul comisiei
am militat pentru :
- respectarea interesului cetatenilor ;
- reducerea fiscalitatii ;
- respectarea prevederilor legale in ce priveste valorificarea patrimoniului
privat al comunei si utilizarea domeniului public al acestuia ;
- utilizarea eficienta, in interesul cetatenilor si a comunitatii, a banilor publici.
In cadrul audientelor ce le-am tinut , am discutat cu cetatenii care
mi-au solicitat sprijinul in rezolvarea anumitor probleme care au vizat
administratia locala si respectarea legislatiei specifice acesteia in raport cu
cetatenii.
In cadrul intalnirilor in teritoriu cu cetatenii am preluat toate problemele
sesizate de acestia si constatate de mine, le-am adus la cunostinta Consiliului
Local si autoritatii executive a Primariei, solicitand stabilirea de termene si
responsabilitati de rezolvare. Pentru o parte din probleme m-am implicat direct,
colaborand cu functionarii din compartimentele de specialitate din cadrul
Primariei.
Consilier Local – Negrea Radu

26. 03. 2015
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CONSILIUL LOCAL CERMEI
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014 –

- consilier local- Neidenbach Izabella
Activitatea mea de consilier constă în :
1. Activitatea în Comisia de specialitate
2. Participare la dezbaterea proiectelor în plenul consiliului.
3. Alte activitati ce se ivesc între şedinţele de comisii, sedinţele ordinare sau
extraordinare ale Consiliului local.

In perioada anul 2014 am participat la toate sedintele ordinare, extraordinare sau , de
indata.
. In această perioada am fost activ la şedinţa pe comisie –pregatitoare a şedintelor de
consiliu.
Majoritatea proiectelor de hotarare sunt initiate de primarul comunei , dupa ce în
prealabil acesta se consultă cu comisiile de specialitate .
Prezenta în consiliu am facut-o prin participare activă în dezbaterile proiectelor , prin
luari de pozitie, prin sublinieri de aspecte care au dus la aprobarea sau respingerea lor.
Cea mai intensă activitate am desfasurat-o în comisia de specialitate :
- invatamant, cultura, sport, sanatate, religie.
Aici s-au aprofundat toate aspectele vizate ale proiectelor de hotarari, s-au studiat
documentele,expuneri de motive .
Cele mai multe si lungi dezbateri le-am avut în aceasta comisie, încat în plen am fost
întotdeauna pregatit.
Am promovat si am sustinut toate proiectele care au fost în folosul comunitatii, cele ce
vizau educatia sustinerea activitatilor culturale, sportive,religioase din comuna , cresterea
colaborarii cu localitatile vecine ,dezvoltarea comunei din toate punctele de vedere.
Permanent am fost în legatură cu cetaţenii ( în biserica , activitati sportive, culturale,
audiente, întalniri , contacte personale).

CermeiConsilier local
Neidenbach Izabella- .

26. 03. 2015
.

CONSILIUL LOCAL CERMEI

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014

Subsemnatul Sucigan Raul
deţin calitatea de consilier câştigată ca urmare a participării la alegerile locale din 2012In activitatea mea , sunt calauzit de urmatoarele principii:
- implicarea în comunitate întru propăşirea acesteia iar nu pentru vreun interes egoist;
- luarea profund în serios a acestei poziţii sociale care - alături de cariera profesională şi
planul familial, multiplică acţiunile individuale pe dimensiunea trăirilor prin/pentru alţii;
- stăruinţa de a deprinde un rol social pentru statusul onorant dobândit, ce trebuie învăţat
pentru a câştiga experienţă şi a-l exercita cu succes;
- exprimarea unei opinii personale legată de activitatea desfăşurată.
Pe parcursul anului 2014 am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale
Consiliului din această perioadă, destul de numeroase, fără nici o absenţă, planificându-mi
riguros activitatea acesta .
Am perceput pe parcursul anului şi evidenţiez observaţia că, funcţionarea Consiliului
local, ca organism complex, se bazează deopotrivă pe consilierii cu multe iniţiative,
“bătăioşi” şi pe cei cu spirit neconflictual, ce coagulează energii şi orientări pozitive.
În final îmi exprim plăcerea de a face parte dintr-un grup de oameni care, dincolo de
aspectele care-i diferenţiază, împărtăşesc câteva trăsături remarcabile:
-

manifestă permanent o atitudine pro-activă,

-

sunt atenţi la problemele comunei şi ale locuitorilor,

-

îşi asumă frământări şi, trăiesc pulsul comunitatii.

Consilier local
Sucigan Raul

26. 03. 2015
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RAPORT DE ACTIVITATE
2014
CONSILIER LOCAL: Prof. Şandor Cristian –.
Raportul de activitate este intocmit in conformitate cu Art.50 alin.3din Legea nr.393/2004 privind
statutul alesilor locali, Art.51, alin.4din LEGEA nr.215/2001 privind administratia publica locala
cumodificarile ulterioare precum si cu prevederile Regulamentului deorganizare si functionare a
Consiliului local.
Activitatea mea in calitate de membru in Consiliul local se grupeaza un doua categorii
-.activitatea in cadrul sedintelor Consiliului local
-. activitatea in afara sedintelor Consiliului local.
In 2014 am participat la:
- sedinte ordinare:
- sedinte extraordinare:
- intruniri ale Comisiilor de specialitate:
Activitatea în plen.
In cursul sedintelor de plen am avut o serie de intrebari, referitoare la proiectele de hotarare
propuse pe ordinea de zi cat si la subiecte de interes pentru comunitatea locala.
Am participat activ la dezbaterea proiectelor de hotarari, contribuind prin luarile de pozitie la
adoptarea unor propuneri.
Activitatea in Comisia învăţământ - am dezbătut toate aspectele legate de proiecte si hotarari
primite spre avizarea comisiei al cărei preşedinte sunt.
De fiecare data s-a raspuns pozitiv la solicitari, cei invitati fiind prezenti la discutii ,ajutand munca
Comisiei.
Am participat la sedintele pe comisii pentru a cunoaste problemele ce urmau sa fie ridicate pentru
fiecare hotarare de consiliu.
Activitatea in Comisia de bază a insemnat verificarea legalitatii tuturor proiectelor de hotarare
primite .
Activitatea in Comisia de învăţământ a fost o munca in echipa, cu implicarea fiecarui consilier,
indiferent de apartenenta politica, cu exprimarea punctelor de vedere personale si a votului
personal, in functie de proiectul dezbatut si tema discutiei.
Orice aviz favorabil acordat a avut la baza si amendamentele propuse in Comisia noastră..
Pentru activitatea in cadrul comisiei am tinut cont de lege si interesul comunitatii locale fara a
avea o atitudine discriminatorie.
Implicarea mea in afara sedintelor Consiliului local s-a bazat pe intalnirea cu cetatenii. Cele mai
semnificative solicitari venite din partea lor s-au referit la:
-nevoia de locuri de munca ;
-curatenia in comuna , un program de ridicare a resturilor menajere ;
-clarificari privind legislatia.
Activitatea politica este si ea o componenta de baza a activitatii de
consilier.
Un cosilier este ales pe listele de partid si are obligatia de a sustine programul din oferta electorala
a partidului care l-a sprijinit. Odata ales, consider că el are obligatia de a proteja interesele
cetatenilor din comunitatea in care traieste.
Prof. Şandor Cristian
Preşedinte Comisia Învăţământ..

26. 03. 2015
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CONSILIUL LOCAL CERMEI

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014
Brinduşe Petru - consilier localActivitatea mea de consilier constă în :
1. Activitatea în Comisia de specialitate
2. Participare la dezbaterea proiectelor în plenul consiliului si in comisii .
3. Alte activitati ce se ivesc între şedinţele de comisii, sedinţele ordinare sau
extraordinare ale Consiliului local.
În anul 2014 am participat la toate sedintele ordinare, extraordinare sau , de indata.
. In această perioada am fost activ la şedinţa pe comisie –pregatitoare a şedintelor
de consiliu, precum si in plen
Majoritatea proiectelor de hotarare sunt initiate de primarul comunei , dupa ce în
prealabil acesta se consultă cu comisiile de specialitate .
Prezenta în consiliu am facut-o prin participare activă în dezbaterile proiectelor ,
prin luari de pozitie, prin sublinieri de aspecte care au dus la aprobarea sau
respingerea lor.
Cea mai intensă activitate am desfasurat-o în comisia de specialitate :

Aici s-au aprofundat toate aspectele vizate ale proiectelor de hotarari, s-au studiat
documentele,expuneri de motive .
Cele mai multe si lungi dezbateri le-am avut în aceasta comisie, încat în plen am
fost întotdeauna pregatit.
Am promovat si am sustinut toate proiectele care au fost în folosul comunitatii, cele
ce vizau educatia ( de la mic la mare) sustinerea activitatilor culturale,
sportive,religioase din comuna , cresterea colaborarii cu localitatile vecine
,dezvoltarea comunei din toate punctele de vedere.
Permanent am fost în legatură cu cetaţenii ( în biserica , activitati sportive,
culturale, audiente, întalniri , contacte personale).

Cermei- 26.03.2014
Consilier localBrînduse Petru
26. 03. 2015
.

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
Consilier Local – SAS CRISTIAN

Pe parcursul anului 2014 , activitatea mea s-a concretizat in:
• Participarea la majoritatea sedintelor Consiliului Local, in cadrul carora am
intervenit cu observatii care au vizat fondul proiectelor de hotarari.
• Participarea la sedintele Comisiei nr. 2 din care fac parte,
avand in acest moment calitatea de secretar al acesteia.
In cadrul sedintelor comisiei am propus modificari de forma si de fond la
proiectele de hotarare puse in discutie, astfel incat, acestea sa vina in
sprijinul cetatenilor atat ca efort financiar si totodata sa le asigure un anumit
grad de confort in satele in care locuiesc.
• Am participat la intalniri in teritoriu cu cetatenii comunei .
Atat in cadrul sedintelor Consiliului Local cat si in cadrul comisiei
am militat pentru :
- respectarea interesului cetatenilor ;
- reducerea fiscalitatii ;
- respectarea prevederilor legale in ce priveste valorificarea patrimoniului
privat al comunei si utilizarea domeniului public al acestuia ;
- utilizarea eficienta, in interesul cetatenilor si a comunitatii, a banilor publici.
In cadrul audientelor ce le-am tinut , am discutat cu cetatenii care
mi-au solicitat sprijinul in rezolvarea anumitor probleme care au vizat
administratia locala si respectarea legislatiei specifice acesteia in raport cu
cetatenii.
In cadrul intalnirilor in teritoriu cu cetatenii am preluat toate problemele
sesizate de acestia si constatate de mine, le-am adus la cunostinta Consiliului
Local si autoritatii executive a Primariei, solicitand stabilirea de termene si
responsabilitati de rezolvare. Pentru o parte din probleme m-am implicat direct,
colaborand cu functionarii din compartimentele de specialitate din cadrul
Primariei.
Consilier Local – SAS CRISTIAN

26. 03. 2015
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CONSILIUL LOCAL CERMEI
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014 – MC-L
Benţe Mariana - consilier local- MC-L
Activitatea mea de consilier constă în :
1. Activitatea în Comisia de specialitate
2. Participare la dezbaterea proiectelor în plenul consiliului.
3. Alte activitati ce se ivesc între şedinţele de comisii, sedinţele ordinare sau
extraordinare ale Consiliului local.

In perioada anul 2014 am activatla toate sedintele ordinare, extraordinare sau , de indata.
. In această perioada am fost activ la şedinţa pe comisie –pregatitoare a şedintelor de
consiliu.
Majoritatea proiectelor de hotarare sunt initiate de primarul comunei , dupa ce în
prealabil acesta se consultă cu comisiile de specialitate .
Prezenta în consiliu am facut-o prin participare activă în dezbaterile proiectelor , prin
luari de pozitie, prin sublinieri de aspecte care au dus la aprobarea sau respingerea lor.
Cea mai intensă activitate am desfasurat-o în comisia de specialitate :
- invatamant, cultura, sport, sanatate, religie.
Aici s-au aprofundat toate aspectele vizate ale proiectelor de hotarari, s-au studiat
documentele,expuneri de motive .
Cele mai multe si lungi dezbateri le-am avut în aceasta comisie, încat în plen am fost
întotdeauna pregatit.
Am promovat si am sustinut toate proiectele care au fost în folosul comunitatii, cele ce
vizau educatia sustinerea activitatilor culturale, sportive,religioase din comuna , cresterea
colaborarii cu localitatile vecine ,dezvoltarea comunei din toate punctele de vedere.
Permanent am fost în legatură cu cetaţenii ( în biserica , activitati sportive, culturale,
audiente, întalniri , contacte personale).

CermeiConsilier local
Benţe Mariana

26. 03. 2015
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CONSILIUL LOCAL CERMEI

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014
Subsemnatul Stanca Constantin deţin calitatea de consilier local , câştigată ca urmare a
participării la alegerile locale din 2012- pe listele USL, fiind în acelaşi timp şi preşedinte al
Comisiei economico-sociale .
In cursul şedintelor de plen am avut o serie de întrebari, referitoare la proiectele de hotărâre
propuse pe ordinea de zi cât şi la subiecte de interes pentru comunitatea locala.
Activitatea in Comisia de bază a fost o munca in echipa, cu implicarea fiecarui consilier,
indiferent de apartenenta politica, cu exprimarea punctelor de vedere personale si a votului
personal, in functie de proiectul dezbatut si tema discutiei.
Orice aviz favorabil acordat a avut la baza si amendamentele propuse in Comisia noastră..
Pentru activitatea in cadrul comisiei am tinut cont de lege si interesul comunitatii locale fara a
avea o atitudine discriminatorie.
Pe parcursul anului 2014 am participat la toate cele 15 şedinţe ordinare ,extraordinare şi de
îndată ale Consiliului din această perioadă, fără nici o absenţă, planificându-mi riguros activitatea
, avînd în vedere că în anul 2014 s-au adoptat un număr mare de hotărâri ( 90 hotărâri)
Implicarea mea in afara sedintelor Consiliului local s-a bazat pe intalnirea cu cetatenii. Cele mai
semnificative solicitari venite din partea lor s-au referit la:
-nevoia de locuri de munca ;
-curatenia in comuna , un program de ridicare a resturilor menajere ;
-clarificari privind legislatia.
Activitatea politica este si ea o componenta de baza a activitatii de
consilier.
Un cosilier este ales pe listele de partid si are obligatia de a sustine programul din oferta electorala
a partidului care l-a sprijinit , dar , odată ales, el are obligatia de a proteja interesele cetatenilor din
comunitatea in care traieste.
Presedintele Comisiei economico-sociale ,buget-finanţe ,
administrarea domeniului public şi privat al
comunei,agricultură,gospodărire comunală,
protecţia mediului,servicii şi comerţ.
Stanca Constantin
26. 03. 2015
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RAPORT DE ACTIVITATE
2014
CONSILIER LOCAL: – Morar AdrianaRaportul de activitate este intocmit in conformitate cu Art.50 alin.3din Legea
nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, Art.51, alin.4din LEGEA nr.215/2001
privind administratia publica locala cumodificarile ulterioare precum si cu prevederile
Regulamentului deorganizare si functionare a Consiliului local.
Activitatea mea in calitate de membru in Consiliul local se grupeaza un doua
categorii
-.activitatea in cadrul sedintelor Consiliului local
-. activitatea in afara sedintelor Consiliului local.
In 2014 am participat la:
- sedinte ordinare:
- sedinte extraordinare:
- intruniri ale Comisiilor de specialitate:
Activitatea în plen.
In cursul sedintelor de plen am avut o serie de intrebari, referitoare la proiectele de
hotarare propuse pe ordinea de zi cat si la subiecte de interes pentru comunitatea
locala.
Am participat activ la dezbaterea proiectelor de hotarari, contribuind prin luarile de
pozitie la adoptarea unor propuneri.
Activitatea in Comisia de bază - am dezbătut toate aspectele legate de proiecte si
hotarari primite spre avizarea comisiei din care fac parte
De fiecare data s-a raspuns pozitiv la solicitari, cei invitati fiind prezenti la discutii
,ajutand munca Comisiei.
Am participat la sedintele pe comisii pentru a cunoaste problemele ce urmau sa fie
ridicate pentru fiecare hotarare de consiliu.
Activitatea in Comisia de bază a insemnat verificarea legalitatii tuturor proiectelor de
hotarare primite .
Activitatea in Comisia de bază a fost o munca in echipa, cu implicarea fiecarui
consilier, indiferent de apartenenta politica, cu exprimarea punctelor de vedere
personale si a votului personal, in functie de proiectul dezbatut si tema discutiei.
Orice aviz favorabil acordat a avut la baza si amendamentele propuse in Comisia
noastră..
Pentru activitatea in cadrul comisiei am tinut cont de lege si interesul comunitatii
locale fara a avea o atitudine discriminatorie.
Implicarea mea in afara sedintelor Consiliului local s-a bazat pe intalnirea cu
cetatenii. Cele mai semnificative solicitari venite din partea lor s-au referit la:
-nevoia de locuri de munca ;
-curatenia in comuna , un program de ridicare a resturilor menajere ;
-clarificari privind legislatia.
Activitatea politica este si ea o componenta de baza a activitatii de
consilier.
Un cosilier este ales pe listele de partid si are obligatia de a sustine programul din
oferta electorala a partidului care l-a sprijinit , dar , odată ales, el are obligatia de a
proteja interesele cetatenilor din comunitatea in care traieste.
Drept care inchei si semnez.

Consilier local
Morar Adriana26. 03. 2015
.

