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RAPORT DE ACTIVITATE
al comisiei de specialitate pentru programe
de dezvoltate economicosocială, buget-fmanţe, administrarea domeniului public şi privat
al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism.

Activitatea comisiei s-a desfăşurat lunar în conformitate cu prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi a OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi
completările ulterioare a

având ca rol principal analiza şi repartizarea fondurilor

bugetului local avizând favorabile

proiectele de hotărâri iniţiate de primarul,

viceprimarul sau consilierii locali ai comunei Crucea.
In cadrul şedinţelor s-au luat la cunoştinţă şi s-au pus in discuţie adrese şi cereri
provenind de la cetăţeni sau diverse instituţii pentru a li se găsi o rezolvare favorabilă.
Membrii Comisiei de specialitate s-au

implicat direct în problemele care fac

obiectul comisiei, conform Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Consiliului
Local, cum ar fi intocmirea, analizarea si avizarea bugetului local, a modului de utilizare
a excedentului bugetar, sistemul de taxe si impozite locale, precum si taxe speciale pe
2019, avizarea studiilor de fezabilitate şi a documentaţiilor tehnico-economice pentru
lucrările de investiţii de interes local.
Astfel s-au propus spre avizare proiecte de hotărâre vizând :
H înfrumuseţarea şi buna gospodărire a localităţii,,
■ aprobarea bugetului lo cal;
■ utilizarea excedentului anual al bugetului local;
■ aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav;

B stabilirea taxelor pentru utilizarea păşunilor;
■ aprobarea indicatorilor tehnico-economici

ai investiţiei

in cazul renovării

Căminului Cultural Chirii
■ aprobarea “ Planului de analiză si acoperirea riscurilor, in cazul gestionării
situaţiilor de urgenţă din comuna Crucea”
■ aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului;
■ recoltarea şi valorificarea masei lemnoase care s-a recoltat in anul 2019 din fondul
forestier si modul de recoltare si valorificare;
° aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor si
taxelor locale, chiriilor,redevenţelor si altor obligaţii la bugetul local, datorate de
către contribuabilii persoane juridice şi persoanele fizice de pe raza administrativteritorială a comunei Crucea
■ implementarea proiectului de renovare a GPN Crucea,
■ rectificăriţ de buget local) ale bugetului lo c al;
■ stabilirea preţului de referinţă pe mc pentru masa lemnoasă pe picior care se va
recolta în anul de producţie 2020 din fondul forestier, proprietatea comunei
Crucea, jud. Suceava
■ modificarea nivelului impozitelor şi taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020.
In afara şedinţelor comisiei, membrii acesteia au ţinut audienţe, au organizat
intâlniri cu cetăţenii din satele pe care le reprezintă şi au expus problemele acestora in
fata membrilor Consiliului Local.
Considerăm bună activitatea comisiei buget -finanţe privind aprobarea proiectelor
de hotărâre enumerate mai sus şi colaborarea cu celelalte comisii ale Consiliului local
Crucea cât şi cu conducerea primăriei.
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Consiliul Local al comunei CRUCEA
Judeţul Suceava
RAPOR T DE ACTI VITA TE
al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, activităţi social culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport

Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi social culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport
funcţionează în baza Legii 215/2001 cu privire la administraţia publică locală şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Crucea.
Acestă comisie are următoarea componenta
- Tauşer Carol

- preşedinte

- Bîrsanu Constantin

- membru

- Nicolescu loan

- secretar

în anul 2019 membriicomisiei au participat

la toate şedinţele ordinare ale

Consiliului Local. în cadrul şedinţelor comisiei am analizat propunerile de hotărâre şi
am dat rezoluţia cuvenită pentru fiecare propunere, supuse apoi votului Consiliului
Local.
Membrii comisiei s-au preocupat constant de analiza şi susţinerea diverselor
proiecte de hotărâre, iniţiate de primarul comunei, pe care în raport cu expunerea de
motive şi argumentaţia prezentată, în urma dezbaterilor în cadrul şedinţelor comisiei
de specialitate, le-au avizat în mod favorabil.
Membrii comisiei au susţinut şi promovat toate proiectele ce au vizat educaţia,
protecţia socială, activităţile culturale, sănătate si cele ce ţin de dezvoltarea
comunei.
Membrii comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, activităţi social culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport au participat
activ la pregătirea şi desfăşurarea activităţilor cultural-sportive prilejuite de
organizarea

zilei comunei Crucea, au participat la festivitatăţile organizate de

Şcoala Gimnazială Crucea (serbări, deschiderea anului de învăţământ 2019-2020),
au efectuat deplasări la şcolile de pe raza comunei în vederea costatării şi
prezentării în cadrul Consiliului Local a problemelor şi deficienţelor apărute în

desfăşurarea procesului de educaţie şi învăţământ, au participat împreună cu
conducerea primăriei la stabilirea de comun acord a detaliilor de execuţie la
Proiectul „Modernizare şi dotare Grădiniţa cu program normal Crucea”.
Prin intermediul d-lui Bîrsanu Constantin s-a ţinut legătura cu privire la
lucrările executate la Biserica din Parohia Ortodoxă Crucea.
Pentru anul 2020 membrii comisiei îşi propun să participe activ la toate
şedinţele comisiei de specialitate, la şednţele Consiliului Local, precum şi la toate
activităţile practice, social-culturl-sportive pe care Consiliul Local le va planifica în
acest an.

Crucea
Ianuarie 2020

ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL
NR. 288 DIN 28.01.2020
RAPORT DE ACTIVITATE
al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice,
a drepturilor cetăţenilor protecţia mediului şi turism

Membrii Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor
protecţia mediului şi turism a participat la toate şedinţele ordinare şi
extraordinare şi a adus la cunoştinţa primarului şi a Consiliului local Crucea
a tuturor doleanţelor cetăţenilor.
Comisia a verificat şi analizat tot timpul modul cum a fost salubrizat
râul Bistriţa , cum a fost ridicat gunoiul menajer din toată comuna ,precum şi
curăţenia din centrul comunei şi modul de acţiune în cazul unor calamităţi
naturale care ar bloca circulaţia pe drumurile comunale.
Membrii comisiei au ţinut legătura cu organele de poliţie în vederea
asigurării disciplinei şi ordinii publice.
Am răspuns cu promptitudine atunci când membrii comisiei au fost
solicitaţi în vederea participării la recepţia lucrărilor ce au fost efectuate la
şcolile din comună , la drumurile comunale, la biserici precum şi cele
efectuate pe păşunile comunale.
Comisia a participat activ la şedinţele publice organizate cu prilejul
licitaţiei păşunilor ca urmare a rezilierii unor contracte, iar membrii săi au
fost cooptaţi în comisiile de licitaţie unde au desfăşurat o activitate în
interesul comunei Crucea.
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor protecţia mediului şi turism
a fost de acord cu toate lucrările ce s-au desfăşurat in cadrul comune şi care
au fost făcute în favoarea comunităţii.
Membri comisiei îşi propun ca şi în anul 2020 să existe o conlucrare
bună cu celelalte comisii din Consiliul local, cu primarul şi aparatul de lucru
al acestuia.
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