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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009
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In anul 2009 activitatea mea a vizat ducerea la indeplinire a obligatiilor si
raspunderilor ce decurg din calitatea de consilier local conform Legii nroll5/200 1,a
administratiei pub lice locale,actualizata si ale Regulamentului de organizare si functionare al
consiliului local al comunei Domesti.
Am participat activ la sedintele in plen ale Consiliului local al comunei Domesti si
la dezbaterile comisiei din care fac parte,respectiv Comisia de Programe de Dezvoltare
Economico-SocialaBuget-Finante,Administrarea Domeniului Public ~i Privat al
Comunei,Agricultura, Gospodarie comunala.
In calitate de consilier local in perioada anului 2009 am sprijinit demersurile pe
linia derularii unor proiecte ce vizau alimentarea cu apa sau repararea si intretinerea unor
drumuri locale.
Am pastrat 0 legatura permanenta cu scolile din localitatea noastra,contribuind la
aprobarea documentatiei pentru primirea fondurilor necesare construirii grupului sanitar la
Scoala de centru fiind de stricta necesitate.
Am contribuit la intocmirea Strategiei de dezvoltare a comunei Domesti pe
perioada 2008-20l3,la partea de "Turism" cu date despre Muzeul Furman.
De asemenea am participat la organizarea unor manifestari culturale care au avut
loc in localitate cu ocazia diverselor activitati culturale.
Domeniile principale de activitate care au fost analizate in sedintele de comisie au
vizat bugetul de venituri si cheltuieli,rectificarea periodica a acestuia,finantarea si
cofinantarea unor proiecte de interes local,asocierea cu unele consilii locale sau organizatii
neguvemamentale pentru promovarea unor proiecte,organigrama si statuI de functii al
personalului de specialitate al primarului.
Consider ca in anul2009,bilantul activitatii personale in calitate de consilier local
este unul pozitiv cu reale posibilitati de imbunatatire in continuare,

Consilier local, .
Corneliu-Nicolae FURMAN
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In anul 2009 in calitate de consilier local,am acordat 0 atentie deosebita
pregatirii,organizarii si desfasurarii in conditii normale a sedintelor de consiliu
local,indiferent de problematica pusa in discutie,participand la to ate sedintele convocate.
In conformitate cu prevederile Legii nr.215/200 1 a administratiei publice
locale,republicata si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al
comunei Domesti am acordat asistenta de specialitate,la cerere celorlalti colegi,pentru
clarificarea unor situatii care sa influenteze pozitiv derularea unor activitati de interes local.
Cu ocazia deplasarilor prin comuna am cunoscut mai bine realitatile si
greutatile cu care se confrunta cetatenii din localitatea noastra,contribuind la rezolvarea unor
probleme iar cele care nu au fost de competenta mea Ie-am adus la cunostinta primarului.
In activitatea desfasurata in calitate de consilier local am avut 0 buna
colaborare cu toti colegii din consiliullocal si sper ca experienta acumulata sa rna ajute si in
continuare.
Am participat la un numar de 12 sedinte ordinare si la 0 sedinta extraordinara,
adoptandu-se un numar de 71 hotarari,cu diverse proiecte privind infrastructura,reparatii si
intretineri Scoli si Gradinite.
In anul 2009 au continuat lucrarile de reconstructie a caselor distruse la
inundatiile din 2008,fiind un an cu dificultati financiare .
Consilier local
Constantin LUCHIAN
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In anul2009 ca membru al comisiei pentru Administratia Publica locala,Juridica
si de Disciplina,Apararea Ordinii si linistii Publice a Drepturilor Cetatenilor si Validare,mi
am axat activitatea in directia rezolvarii in principal a acestor indatoriri si problematicilor
care decurg din atributiile prevazute in Regulamnetul de organizare si functionare a
Consiliului local al comunei Dornesti.
Activitatea comisiei s-a materializat in urmatoarele lucrari:
-consultari cu cetatenii;
-participarea la sedintele consiliului local;
-participarea la sedintele pe comisie si avizarea proiectelor de hotarare;
-propuneri catre alte institutii.
In ceea ce priveste avizarea proiectelor de hotarare in cursul anului 2008 s-au
avizat un numar de 71 proiecte de hotarare si s-au adoptata tot atatea hotarari.Avizele in
general au fost favorabile insa in cazul in care am constatat neconcordante s-au dat avize
nefavorabile.
Pe baza consultarii cu cetatenii,in multe sedinte de comisie,ca membru am
facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar
si pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a
comunel.
Am participat lunar la sedintele cu cetatenii de etnie roma,la care au fost
prezenti si domnul primar Luta Gheorghe si domnul Ciornei Catalin Sefill de Post.De
asemenea am participat la sedintele de la Institutia Prefectului cat si la cele ale Partidei
Romilor Pro Europa cu privire la problemele ridicate de cetatenii de etnie roma,cazuri
sociale,violenta si integrarea romilor in societate.
Cu pri vire la Proiectul finantat de catre FRDS denumit "Drumuri prin
viata,Drumuri de acasa,Drumuri spre scoala" ,in luna august am fost la instruite la
calimenesti,Caciulata care a fost demarat in 2009 si urmeaza a se finaliza in 20l0.Din acest
proiect rezulta ca se va asfalta si un drum de la arcipeni in lungime de 500 m.
Pe viitor voi incerca sa fiu util ataat in calitate de consilier local cat si ca lider
al romilor.

Consilier local
SorinBUCUR
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JUDETULSUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNESTI
COMISIA PENTRU:Administratia Publica locala,
Juridica si de Disciplina,Apararea Ordinii si linistii
Publice, a Drepturilor Cetatenilor si Validare
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In anul 2009 componenta Comisiei a avut urmatoarea structura:
-Motrescu Constantin - presedinte
-membru
-Bucur Sorin
-Ciobotaru Gheorghe - secretar
Comisia pentru: Administratia Publica locala,luridica si Disciplina,
Apararea Ordinii si linistii Publice,a Drepturilor Cetatenilor si Validare,in anul2009 si-a
desfasurat activitatea in baza prevederilor Legii Nr.251!2001 a administratiei publice
locale,actualizata si a Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al
comunei Domesti aprobatprin hotarare de consiliu local.
Potrivit Statutului alesilor locali,in perioada la care face referire prezentul
Raport de activitate,membrii comisiei au actionat pe urmatoarele directii:
- participarea la sedintele in plen ale consiliului local al comunei Domesti;
- participareala lucrarile Comisiei pe domenii de activitate;
- participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei,
care privesc activitatea acestei comisii.
- consultari cu cetatenii;
- propuneri catre alte institutii.
Membrii acestei comisii au participat la cele 13 sedinte ale consiliullocal al
comunei Domesti,din care 12 sedinte ordinare si osedinta extraordinara,luand cuvantul ori de
cate ori au apreciat ca interventia este necesara si oportuna mandatului incredintat.
In anul2009 au fost adoptate un numar de 71 hotarari,din care cele mai multe au
fost pentru aprobarea lucrarilor de infrastructura, pentru reparatii si intretinere de
Scoli,Gradinite,parcuri si alte lucrari de infrumusetare a comunei,
Pe baza consultarii cu cetatenii,in multe sedinte de comisie,membrii acesteia au
facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice
locale dar si pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala
a comune!.
Presedinte de comisie

Constantin MOTRESCU

ROMANIA
JUDETULSUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNE~TI
COMISIA PENTRU:Invatamant,Sanatate si Familie,
Munca si Protectie Sociala,Activitati Social-Culturale
Culte Protectie copii
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In anul 2009 componenta comisiei a fost in urmatoarea structura:
Motrescu Olga
Aga Gheorghe
Grigoras Stefan
Sbiera Lidia
Cazacu Vasile-Sandel

- presedinte;
- secretar
- membru
- membru
-membru

Comisia pentru:Programe de Invatamant,Sanatate si Familie,Munca si Protectie
Sociala,Activitati Social-Culturale Culte Protectie copii ,in anu12009 si-a desfasurat
activitatea in baza prevederilor LegiiNr.2511200 1 a administratiei publice locale,
actualizata si a Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al comunei
Domesti aprobat prin hotarare de consiliu local.
Potrivit Statutului alesilor locali,in perioada la care face referire prezentul
Raport de activitate,membrii comisiei au actionat pe urmatoarele directii:
- participarea la sedintele in plen ale consiliului local al comunei Domesti;
participareala lucrarile Comisiei pe domenii de activitate;
- participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei,care
privesc activitatea acestei comisii.
Membrii acestei comisii au participat la cele 13 sedinte ale consiliullocal al
comunei Domesti,din care 12 sedinte ordinare si una extraordinara,luand cuvantul ori de cate
ori au apreciat ca interventia este necesara si oportuna mandatului incredintat.
Comisia mai susmentionata a dezbatut si analizat proiectele de hotarare prezentate
de catre executiv care au fost discutate si aprobate in plenul sedintelor de consiliu local.
In sedintele comisiei noastre au fost dezbatute problemele de venit minim garantat,a
persoanelor cu handicap,problemele legate de Scoli si Gradinite.
Pentru 0 informare cat mai corecta asupra problemelor ridicate de catre
cetateni,membrii comisiei s-au deplasat uneori si la fata locului pentru a cunoaste cat mai in
detaliu problematica respectiva.
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In anul2009 au fost supuse in dezbatere un numar de 71 de proiecte de hotarari care
au fost adoptate.Dintre aceste hotarari cele mai importante au fost cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Domesti,a
Organigramei si Statului de functii pentru personalul de specialitate al primarului comunei
Domesti,a Statutului comunei Domesti precum si cele cuprivire la proiecte si studii de
fezabilitate pentru lucrari de interes local.
Cu ocazia hramului din data de 15 august 2009 comisia respectiva a avut un rol
foarte important cu privire la organizarea acestui eveniment si care a avut un ecou in mare
parte a zonei noastre.La aceasta actiune au participat mai multi solisti vocali si instrumentisti
de mare valoare,precum si foarte multe formatii de muzica populara din zona, de la Horodnic
de jos,Milisauti,Fratauti s.a. la care locuitorii asezarii noastre au participat cu multa bucurie si
i-au intampinat cu mult drag.
Tot membrii Comisiei pentru invatamant,cultura,cercetare
stiintifica,sanatate,protectie sociala si protectia copilului,au promovat actiuni si programe in
sprijinul comunitatilor in care traiesc minoritatile nationale.
Consider ca in anul2009,bilantul ativitatii comisiei este unul pozitiv cu reale
posibilitati de imbunatatire in continuare.
Presedinte de comisie
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Potrivit Statutului alesilor locali,in perioada la care se face referire prezentul
Raport de activitate, am actionat pe urmatoarele directii:
- participarea la sedintele in plen ale consiliului local al comunei Domesti;
- participareala lucrarile Comisiei pe domenii de activitate;
- participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei,care
privesc activitatea acestei comisii.
Am participat la cele 13 sedinte ale consiliului local al comunei Domesti,din care
12 sedinte ordinare si una extraordinara,luand cuvantul ori de cate ori am apreciat ca
interventia mea este necesara si oportuna mandatului incredintat.
In sedintele de consiliu local am dezbatut si analizat proiectele de hotarare
prezentate de catre executiv care au fost discutate si aprobate in plenul sedintelor de consiliu
local.
In sedintele comisiei noastre au fost dezbatute problemele de venit minim garantat,a
persoanelor cu handicap,problemele legate de Scoli si Gradinite.
Pentru 0 informare cat mai co recta asupra problemelor ridicate de catre
cetateni,membrii comisiei s-au deplasat uneori si la fata locului pentru a cunoaste cat mai in
detaliu problematic a respectiva.
In anul 2009 au fost supuse in dezbatere un numar de 71 de proiecte de hotarari care
au fost adoptate.Dintre aceste hotarari cele mai importante au fost cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Domesti,a
Organigramei si Statului de functii pentru personalul de specialitate al primarului comunei
Domesti,cu privire la proiecte si studii de fezabilitate pentru lucrari de interes local.
Cele mai mari realizari Ie-am avut pe plan cultural astfel ca:la data de 15 martie
2009 am participat ca prezentator la Festivalul concurs faza zonal a editia a VI "Comori de
suflet Romanesc".
Pe scena Caminului cultural s-a realizat un fundal cu elemente ale culturii romanesti
din zona noastra, "Poarta Bucovineana" ,farfuria de lut si ministerguri,copacul vietii si
dansatorii stilizati,fiind realizate prin schita si culoare pe 0 suprafata de 8 m lungime si 4 m
latime.Am realizat inscrisul cu titlul si tematica Festivalului pe un suport in lungime de 3,5
m,cu litere decupate.
S-a infiintat "Muzeul Satului"prin expunerea obiectelor donate de Scoala si mare
parte colectionate de mine,dar cea mai mare realizare 0 consider "Poarta Bucovineana"de la
intrarea in muzeu,fiind de 0 mare valoare culturala si artistica.
Am participat activ la organizarea "Hramului Satului"cu urmatoarele activitati:
-probe si intreceri sportive
-prezentarea programului artistic sustinut de formatiile artistice participante la
acest eveniment
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Am 0 deosebita placere sa particip alaturi de ansamblul de dansuri
"Codrisor"atat la repetitii cat si cu ocazia deplasarilor in diverse localitati cum ar fi:laslovat
Festivalul "Flori de mai",Voitinel "Hramul Satului";Campulung Moldovenesc "Intalniri
Bucovinene" s.a.
Am participat la intalnirea de lucru din noieinbrie 2009 a directorilor Caminelor
culturale unde au fost prezente personalitati culturale de la Directia Judeteana de Cultura
Suceava cum ar fi:Calin Bratianu,PIM,Costica Irimia,Oana Sirbu.
Consider ca in anu12009,bilantul ativitatii comisiei este unul pozitiv cu reale
posibilitati de imbunatatire in continuare.

CONSILIER
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In anul 2009 in calitate de cO'nsilier local,am acordat 0 atentie deosebita
pregatirii,organizarii si desfasurarii in conditii normale a sedintelor de consiliu
local,indiferent de problematica pusa in discutie,participand la toate sedintele convocate.
In conformitate cu prevederile Legii nr.21 S/200 1 a administratiei publice
locale,republicata si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al
comunei Domesti am acordat asistenta de specialitate,la cerere celorlalti colegi,pentru
clarificarea unor situatii care sa influenteze pozitiv derularea unor activitati de interes local.
Cu ocazia deplasarilor prin comuna am cunoscut mai bine realitatile si
greutatile cu care se confrunta cetatenii din localitatea noastra,contribuind la rezolvarea unor
probleme iar cele,care nu au fost de competenta mea Ie-am adus la cunostinta primarului.
In activitatea desfasurata in calitate de consilier local am avut 0 buna
colaborare cu toti colegii din consiliullocal si sper ca experienta acumulata sa rna ajute si in
continuare.
Am participat la un numar de 12 sedinte ordinare si la 0 sedinta extraordinara,
adoptandu-se un numar de 71 hotarari,cu diverse proiecte privind infrastructura in localitate
si lucrari de intretinere.
In anul 2009 au continuat lucrarile de reconstructie a caselor distruse la
inundatiile din 2008,fiind un an cu dificultati financiare .

Consilier local
Mircea SPAC
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In anul 2009 ca membru al comisiei pentru 'Administratia Publica 10cala,Juridica
si de Disciplina,Apararea Ordinii si linistii Publice a Drepturilor Cetatenilor si Validare,mi
am axat activitatea in directia rezolvarii in principal a acestor indatoriri si problematicilor
care decurg din atributiile prevazute in Regulamnetul de organizare si functionare a
Consiliului local al comunei Domesti.
Activitatea comisiei s-a materializat in urmatoarele lucrari:
-consultari cu cetatenii;
-participarea la sedintele consiliului local;
-participarea la sedintele pe comisie si avizarea proiectelor de hotarare;
-propuneri catre alte institutii.
In ceea ce priveste avizarea proiectelor de hotarare in cursul anului 2009 s-au
avizat un numar de 71 proiecte de hotarare si s-au adoptata tot atatea hotarari.Avizele in
general au fost favorabile insa in cazul in care am constatat neconcordante s-au dat avize
nefavorabile.In anul 2009 cele mai multe proiecte de hotarari au fost pentru indicatorii
tehnico econmici la infrastructura,alimentare cu apa si pentru reparatii si constructii de scoli.
Comisia a participat activ la elaborarea strategiei de dezvoltare a comunitatii
locale prin sustinerea unor proiecte proprii sau initiate de alte comisii.
Pe baza consultarii cu cetatenii,in multe sedinte de comisie,ca membru am
facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar
si pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a
comunel.

Consilier local
Constantin MOTRICSCU
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In anul 2009 in calitate de consilier local,am acordat 0 atentie deosebita
pregatirii,organizarii si desfasurarii in conditii normale a sedintelor de consiliu
local,indiferent de problematica pusa in discutie,participand la toate sedintele convocate.
In conformitate cu prevederile Legii nr.215/200 1 a administratiei publice
locale,republicata si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al
comunei Domesti am acordat asistenta de specialitate,la cerere celorlalti colegi,pentru
clarificarea unor situatii care sa influenteze pozitiv derularea unor activitati de interes local.
eu ocazia deplasarilor prin comuna am cunoscut mai bine realitatile si
greutatile cu care se confrunta cetatenii din localitatea noastra,contribuind la rezolvarea unor
probleme iar cele care nu au fost de competenta mea Ie-am adus la cunostinta primarului.
In activitatea desfasurata in calitate de consilier local am avut 0 buna
colaborare cu toti colegii din consiliullocal si sper ca experienta acumulata sa rna ajute si in
continuare.
Am participat la un numar de 12 sedinte ordinare si 0 sedinta extraordinara,
adoptandu-se un numar de 71 hotarari,cu diverse proiecte privind infrastructura,reparatii si
intretineri Scoli si Gradinite.
Domeniile principale de activitate care au fost analizate in sedintele de comisie
au vizat bugetul de venituri si cheltuieli,rectificarea periodica a acestuia,finantarea si
cofinantarea unor proiecte de interes local,asocierea cu unele consilii locale sau organizatii
neguvemamentale pentru promovarea unor proiecte,organigrama si statuI de functii al
personalului de specialitate al primarului.
Consider ca in anul2009,bilantul activitatii personale in calitate de consilier local
este unul pozitiv cu reale posibilitati de imbunatatire in continuare,

Consilier local
Veronia GRABOVSCHI
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In anul 2009 ca membru al comisiei pentru Comisia Invatamant
Sanatate si Familie,Munca si Protectie Sociala,Activitati Social-Culturale
Culte Protectie copii,mi-am axat activitatea in directia rezolvarii in principal a acestor
indatoriri si problematicilor care decurg din atributiile prevazute in Regulamnetul de
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Dornesti.
Activitatea comisiei s-a materializat in urmatoarele lucrari:
-consultari cu cetatenii;
-participarea la sedintele consiliului local;
-participarea la sedintele pe comisie si avizarea proiectelor de hotarare;
-propuneri catre alte institutii.
In ceea ce priveste avizarea proiectelor de hotarare in perioada anului 2009 s-au
avizat un numar de 71 proiecte de hotarare si s-au adoptata tot atatea hotarari.Avizele in
general au fost favorabile insa in cazul in care am constatat neconcordante s-au dat avize
nefavorabile.In anul 2009 cele mai multe proiecte de hotarari au fost pentru infrastructura,
alimentare cu apa si pentru reparatii si constructii de scoli.
Comisia a participat activ la elaborarea strategiei de dezvoltare a comunitatii
locale prin sustinerea unor proiecte proprii sau initiate de alte comisii.
Pe baza consultarii cu cetatenii,in multe sedinte de comisie,ca membru am facut
propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar si
pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a comunei.
In concluzie,apreciez ca fiecare consilier local trebuie si poate sa faca mai mult
pentru rezolvarea unor probleme de interes local,pe ansamblu,pot contribui la cresterea
prestigiuluiinstitutiei noastre in care am fost trimisi prin bunavointa elecvtoratului,lucru pe
care il voi urmaricu toata raspunderea si in anul201 o.
Consilier local
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In anul 2009 ca membru al comisiei pentru Administratia Publica 10cala,Juridica
si de Disciplina,Apararea Ordinii si linistii Publice a Drepturilor Cetatenilor si Validare,mi
am axat activitatea in directia rezolvarii in principal a acestor indatoriri si problematicilor
care decurg din atributiile prevazute in Regulamnetul de organizare si functionare a
Consiliului local al comunei Domesti.
Activitatea comisiei s-a materializat in urmatoarele lucrari:
-consultari cu cetatenii;
-participarea la sedintele consiliului local;
-participarea la sedintele pe comisie si avizarea proiectelor de hotarare;
-propuneri catre alte institutii.
In ceea ce priveste avizarea proiectelor de hotarare in perioada anului 2009 s-au
avizat un numar de 71 proiecte de hotarare si s-au adoptata tot atatea hotarari.Avizele in
general au fost favorabile insa in cazul in care am constatat neconcordante s-au dat avize
nefavorabile.In anul 2009 cele mai multe proiecte de hotarari au fost pentru infrastructura,
alimentare cu apa si pentru reparatii si constructii de scoli.
In 2009 s-au finalizat lucrarile de constructie si reconstructie la casele
inundate in anul 2008,parte din ele au fost date in functiune.
Comisia a participat activ la elaborarea strategiei de dezvoltare a comunitatii
locale prin sustinerea unor proiecte proprii sau initiate de alte comisii.
Pe baza consultarii cu cetatenii,in multe sedinte de comisie,ca membru am
facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar
si pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a
comunel.
Pe viitor voi tine cont de experienta obtinuta in acest an si voi contribui si mai
mult la realizarea activitatilor la nivel de localitate.
Consilier local
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In anul 2009 ca membru al comisiei pentru Comisia Invatamant
Sanatate si Familie,Munca si Protectie Sociala,Activitati Social-Culturale
Culte Protectie copii,mi-am axat activitatea in directia rezolvarii in principal a acestor
indatoriri si problematicilor care decurg din atributiile prevazute in Regulamnetul de
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Dornesti.
Activitatea comisiei s-a materializat in urnlatoarele lucrari:
-consultari cu cetatenii;
-participarea la sedintele consiliului local;
-participarea la sedintele pe comisie si avizarea proiectelor de hotarare;
-propuneri catre alte institutii.
In ceea ce priveste avizarea proiectelor de hotarare in perioada anului 2009 s-au
avizat un numar de 71 proiecte de hotarare si s-au adoptata tot atatea hotarari.Avizele in
general au fost favorabile insa in cazul in care am constatat neconcordante s-au dat avize
nefavorabile.In anul 2009 cele mai multe proiecte de hotarari au fost pentru infrastructura,
alimentare cu apa si pentru reparatii si constructii de scoli.
Comisia a participat activ la elaborarea strategiei de dezvoltare a comunitatii
locale prin sustinerea unor proiecte proprii sau initiate de alte comisii.
Pe baza consultarii cu cetatenii,in multe sedinte de comisie,ca membru am facut
propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar si
pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a comunei.
Consider ca experienta primului an in Consiliullocal Dornesti mi-a oferit
sansa sa aflu care sunt posibilitatile reale de a face cevapentru binele comunitatii care mi-a
incredintat mandatul.

Consilier local
Stefan GRIGORAS

44

; P:::':';"~~;;~';;·;·i::;;;-·
,i

ROMANIA
JUDETUL
SUCEAVA
,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNE~TI
COMISIA PENTRU:Programe de Dezvoltare
Economico-SociaHi,Buget-Finante,Administrarea
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009

In anul 2009 componenta comisiei a fost in urmatoarea structura:
Nastasi Gheorghe Furman Comeliu-Nicolae
Spac Mircea
Luchian Constantin
Grabovschi Veronica

presedinte;
- secretar
- membru
- membru
-membru

Comisia pentru:Programe de Dezvoltare Economico-SocialaBuget
Finante,Administrarea Domeniului Public ~i Privat al Comunei,Agricultudi,
Gospodarie comunaHi,in anu12009 si-a desfasurat activitatea in baza prevederilor Legii
Nr.251/200 1 a administratiei publice locale,actualizata si a Regulamentului de organizare si
functionare a consiliului local al comunei Domesti aprobatprin hotarare de consiliu local.
Potrivit Statutului alesilor locali,in perioada la care face referire prezentul
Raport de activitate,membrii comisiei au actionat pe urmatoarele directii:
- participarea la sedintele in plen ale consiliului local al comunei Domesti;
- participareala lucrarile Comisiei pe domenii de activitate;
- participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei,care
privesc activitatea acestei comisii.
Membrii acestei comisii au participat la cele 13 sedinte ale consiliullocal al
comunei Domesti,din care 12 sedinte ordinare si una extraordinara,luand cuvantul ori de cate
ori au apreciat ca interventia este necesara si oportuna mandatului incredintat.
Comisia mai susmentionata a dezbatut si analizat proiectele de hotarare prezentate
de catre executiv care au fost discutate si aprobate in plenul sedintelor de consiliu local.
In anul 2009 au fost adoptate un numar de 71 hotarari,din care cele mai multe au
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fost pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru. diferite lucrari de infrastructura,
pentru reparatii si intretinere de Scoli,Gradinite,parcuri si alte lucrari de infrumusetare a
comunel.
Domeniile principale de activitate care au fost analizate in sedintele de comisie au
vizat bugetul de venituri si cheltuieli,rectificarea periodica a acestuia,finantarea si
cofinantarea unor proiecte de interes local,asocierea cu unele consilii locale sau
organizatiineguvemamentale pentru promovarea unor proiecte,organigrama si statuI de
functii al personalului de specialitate al prmarului comunei.
De asemenea,colaborarea cu autoritatile publice locale si membrii consiliului
local,s-a manifestat si prin intalnirile dintre membrii acestei comisii cu ceilalti
consilieri,ocazie cu care au fost discutate problemele care intereseaza comunitatea
respectiva,precum si modul de solutionare a acestora.
In decursul anului 2009,in calitate de consilieri locali,membrii comisiei respective
au participat la manifestarile organizate de catre Primaria comunei, Caminul cultural si
Scoala.
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