
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 220 DIN 23.01.2020

RAPORT DE ACTIVITATE AL
CONSILIERULUI LOCAL AIFTIMIEI CONSTANTIN SIMINEL

PENTRU ANUL 2019

Anul 2019 a fost unul cu multe realizări la nivelul comunei Crucea si
5

sunt onorat că prin votul pe care l-am dat atât în şedinţele comisiei de 
specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială , buget 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură , 
gospodărire comunală, administrarea teritoriului şi urbanism cât şi la 
şedinţele Consiliului local , am pus şi eu puţin umărul la realizarea 
acestor proiecte.

Pe parcursul anului 2019 am participat la următoarele activităţii :
- - întâlniri cu sătenii , în special din sat Satu Mare cărora le-am 

adus la cunoştinţă priorităţile Primăriei şi ale Consiliului Local privind 
proiectele de dezvoltare economico-socială ale comunei pe anul 2019;

- cu membri comisiei de recepţie a păşunilor am verificarea 
calitatea lucrărilor efectuaţe de către o parte a asociaţiilor crescătorilor de 
animale ;

- la ziua comunei Crucea , împreună cu alţi consilieri am organizat 
jocurilor distractive asigurând buna desfăşurare a acestora.

Consider că activitatea de consilier local în anul 2019 a fost în 
folosul comunităţii si a cetăţenilor comunei Crucea.
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ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL 
Nr 172/ 21.01.2020

RAPORT DE ACTIVITATE
al consilierului local BIRGAUANU CONSTANTIN pentru anul 2019

In conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare şi a 
Regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului local, fiecare ales local 
are obligaţia de a prezenta la inceputul fiecărui an, raportul referitor la activitatea 
depusă in anul precedent.

In exercitarea mandatului de consilier local in anul 2019 am desfăşurat 
următoarele activităţi :

In cursul anului 2019 am participat la toate şedinţele ordinare si extraordinare 
ale consiliului local ,precum şi la şedinţele comisiei de specialitate, buget-fmante 
din care fac parte, unde s-au analizat toate proiectelor de hotarare care au intrat in 
responsabilitatea comisiei pentru avizare, precum si proiectele de hotarire care au 
stat la baza rectificării bugetului local pentru anul 2019 si am votat in favoarea 
acestora.

întrucât activitatea de consilier local nu se rezuma doar la şedinţele ordinare 
sau extraordinare stabilite lunar, de fiecare data când am avut ocazia am participat 
la diverse activitati si dezbateri cu cetăţenii din comuna.

Am participat la şedinţele organizate de A.P.I.A, in vederea informării si 
sprijinirii crescătorilor de animale.

M-am ocupat in mod direct de intretinerea si ameliorarea păşunilor comunale, 
precum şi a drumului acces păşune Coasta Şarpelui.

La solicitarea primarului si viceprimarului m-am deplasat in teren la unele 
lucrări care s-au relizat in anul 2019.

Am făcut public informaţiile despre care am fost întrebat, privind hotărârile 
consiliului local şi toate proiectele pentru dezvoltarea comunei.

In permanenta am avut contact cu locuitorii comunei, iar problemele sesizate 
le-am transmis mai departe compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei.

La final, mulţumesc pentru buna colaborare, d-lui primar, d-lui viceprimar, 
colegilor consilieri locali si funcţionarilor publici din cadrul primăriei.

DATA
21.01.2020

CONSILIER LOCAL 
BIRGAUANU CONSTANTIN



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 145 DIN 20.01.2020

RAPORT DE ACTIVITATE AL 
CONSILIERULUI LOCAL BÎRSANU CONSTANTIN 

PENTRU ANUL 2019

Ca membru al comisiei de specialitate pentru învăţământ, 
sănătate şi familie , muncă şi protecţie socială, activităţi cultural 
protecţie copii, tineret, sport şi turism în anul 2019 am participat la 
toate şedinţele unde am avizat favorabil proiectele ce au făcut 
obiectul comisiei de specialitate precum şi la şedinţele ordinare şi 
extraordinare ale Consiliului Local.

Sub coordonarea domnului viceprimar am ajutat la 
montarea unei conducte din zona stadion care preia apa de pe 
drumul Podirei şi face practicabil drumul de timp de iarnă.

Am ajutat la marcarea drumului în Satu Mare , la 
întreţinerea curăţeniei la izvorul de apă de la intrarea în Satu Mare, 
al malului albiei râului Bistriţa, al iluminatului public şi la 
desfăşurarea jocurilor distractive cu ocazia zilei comunei.

20 .01.2020
CONSILIER LOCAL 

BÎRSANU CONSTANTIN



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 173 DIN 22.01.2019

RAPORT DE ACTIVITATE AL 
CONSILIERULUI LOCAL COJOC ION 

PENTRU ANUL 2019

/V

In conformitate cu prevederile art. 225 alin.(2) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare fiecare consilier local are obligaţia să prezinte un raport de 
activitate.

Pe parcursul anului 2019 am participat la toate şedinţele convocate 
în consiliul local si ori de câte ori a fost nevoie.

făcând parte din comisia de buget- finanţe şi având un primar care 
organizează bugetul transparent şi explicând tuturor unde merg banii 
contribuabililor am certitudinea că cetăţenii comunei sunt mulţumiţi de 
activitatea consiliului local (marea majoritate că nu toţi vor fi mulţumiţi).

Am avut o colaborare bună cu colegii consilieri dar şi cu aparatul 
de specialitate al primarului, iar pe viitor îl asigur de domnul primar că 
va avea tot sprijinul meu pentru finalizarea proiectelor începute şi care 
sperăm să le finalizăm până la terminarea mandatului.

VĂ MULŢUMESC.9

22 .01.2020
CONSILIER LOCAL 

COJOC ION



Consiliul Local al Comunei CRUCEA 
Judeţul Suceava
Wr. i h ^ f  ¡h- oh te?O

RAPORT DE ACTIVITATE 
AL CONSILIERULUI 

CRASOVEANU LIVIU MARCEL

Subsemnatul Crasoveanu Liviu Marcel, consilier local în cadrul Consiliului 
Local Crucea, membru al Comisiei de specialitate pentru administatie publică 
locală, juridică si de disciplină, apărarea ordinii si liniştii publice a drepturilor 
cetăţenilor, protecţia mediului si turism. în cursul anului 2019, am participat la toate 
şedinţele comisiei mai sus menţionate, în cadrul cărora s-au dezbătut proiecte de 
hotărâre pentru şedinţele ordinare. Totodată am participat şi la şedinţele ordinare 
si extraordinare ale consiliului local din cursul anului, unde am susţinut proiectele 
iniţiate de primarul comunei. Mi-am exprimat opiniile pe marginea proiectelor de 
hotărâri, am formulat propuneri, dacă a fost cazul.

în această perioadă am avut discuţii cu cetăţenii. Problemele semnalate de 
aceştia le-am transmis consiliului local în timpul şedinţei, pentru ca ele să-şi poată 
găsi rezolvarea.

Consider că pe parcursul acestui an am acţionat cu bună credinţă, 
corectitudine, în favoarea cetăţeanului. Pentru viitor îmi propun să particip activ la 
toate şedinţele la care voi fi convocat, precum şi la toate activităţile pe care 
Consiliul Local le va iniţia.

Crucea
/•î- Ianuarie 2020

Liviu -  Mari 'asoveanu



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 176 DIN 22.01.2020

RAPORT DE ACTIVITATE AL 
CONSILIERULUI LOCAL DROANCĂ DELIA NICOLETA

PENTRU ANUL 2019

In conformitate cu HCL Crucea nr. 27 din 25.06.2016 şi în baza prevederilor art. 31, alin.(l) şi 
art. 45 din Legea administraţiei publice locale ne 215/2011 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu 
modificările şi completări prin Legea 673/2002 , am fost validată consilier local, ales la data de 
10.06.2016 , conform certificatului doveditor al alegerilor şi sunt numită secretar în comisia de 
specialitate pentru programe de dezvoltare, economico-sociala, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului si 
urbanism.

în această calitate am participat la toate şedinţele comisiei de specialitate şi ale Consiliului 
Local Crucea , pe tot parcursul anului 2019, unde am avut intervenţii verbale şi scrise şi o atitudine 
corectă în luarea şi aprobarea deciziilor în interesul cetăţenilor şi al comunităţii locale. împreună cu 
colegii din această comisie am analizat documentele aferente proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea 
de zi. Fiind preşedinte de şedinţă in lunile iunie, iulie si august, am participat activ la dezbaterea 
proiectelor de hotărâre supuse spre avizare. Mi-am exprimat votul, potrivit convingerilor proprii si in 
conformitate cu prevederile legale in toate problemele supuse dezbaterii in Consiliul Local. Am susţinut 
orice iniţiativă ce venea in sprijinul cetăţenilor comunei Crucea si am venit cu amendamente , acolo 
unde era cazul. împreuna cu ceilalţi membri ai comisiei de specialitate am avizat favorabil doar acele 
proiecte de hotărâre care au venit in sprijinul cetăţenilor. La finalul şedinţelor am intocmit procesul 
verbal în care s-a consemnat avizul pentru fiecare proiect de hotărâre propus, în calitate de secretar al 
comisiei din care fac parte.

întrucât activitatea de consilier nu se rezumă doar la şedinţele ordinare sau extraordinare stabilite 
lunar, împreună cu ceilalţi membri din comisia de specialitate ne-am deplasat si in teren, acolo unde 
cetăţenii comunei au solicitat prezenta noastră. In cadrul intalnirilor in teritoriu cu cetăţenii am preluat 
toate problemele sesizate de aceştia sau constatate de mine, le-am adus la cunoştinţa Consiliului Local si 
autoritatii executive a Primăriei, solicitând stabilirea de termene si căutând modalităţi de rezolvare. 
Pentru o parte din probleme m-am implicat direct, colaborând cu compartimentele de specialitate din 
cadrul Primăriei.

Am ţinut permanent legătura cu cetăţenii comunei, activitate pe care o voi desfasura in 
continuare, pentru a iniţia proiecte de hotărâre in favoarea lor si in cunoştinţă de cauză.

22.01.2020 CONSILIER LOCAL 
DROANCĂ DELIA NICOLETA
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Consiliul Local al comunei CRUCEA 
Judeţul Suceava

RAPOR T DE A CTIVITA TE 
AL CONSILIERULUI 
NICOLESCU IOAN

în cursul anului 2019, în conformitate cu prevederile Legii 393/2004, privind 
statutul aleşilor locali, am participat la toate şedinţele comisiei pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, culte, protecţie 
copii, tineret şi sport în cadrul carora s-au dezbătut proiecte de hotărâre pentru 
şedinţele ordinare ale lunii în curs, deasemeni am participat la toate şedinţele ordinare 
ale Consiliului Local, unde au fost dezbătute proiectele de hotărâre prezentate 
Consiliului Local spre analiză şi aprobare..

M-am preocupat de modul de susţinere a diverselor proiecte de hotărâri, iniţiate 
de primarul comunei, pe care în urma analizării în cadrul şedinţelor comisiei de 
specialitate le-am avizat în mod favorabil.

Am susţinut şi promovat toate proiectele ce au vizat educaţia, protecţia socială, 
activităţile culturale, sănătate si cele ce tin de dezvoltarea comunei.

Fiind membru în cadrul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport, am 
participat la pregătirea şi organizarea manifestărilor cultural-sportive organizate cu 
prilejul zilei comunei, am participat la festivităţile organizate la Şcoala Gimnazială 
Crucea, am efectuat deplasări împreună cu membrii comisiei 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.

Totodată, împreună cu membrii comisiei şi cu conducerea primăriei am participat 
la stabilirea de comun acord a detaliilor de execuţie la Proiectul „Modernizare si dotare 
Grădiniţa cu program normal Crucea”, din cadrul Şcolii Gimnaziale Crucea.

Pentru anul 2020 îmi propun să particip activ la toate şedinţele la care voi fi 
convocat, precum şi la toate activităţile practice pe care Consiliul Local le va planifica în 
acest an.

Crucea 
Ianuarie 2020

loan Nicolescu
. /



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 150/20.01.2020

RAPORT DE ACTIVITATE AL 
CONSILIERULUI LOCAL PALADE RADU DĂNUŢ 

PENTRU ANUL 2019

în conformitate cu HCL Crucea nr. 27 din 25.06.2016 şi în baza prevederilor art. 
31, alin(l) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2011 , republicată , 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificările şi completări prin Legea 
673/2002 , am fost validat consilier local ales la data de 10.06.2016 , conform 
certificatului doveditor al alegerilor şi sunt numit în comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică şi de disciplină, apărare ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 
a Consiliului Local Crucea.

A

In această calitate am participat la şedinţele comisiei de specialitate şi ale 
Consiliului Local Crucea unde am avut intervenţii verbale şi scrise şi o atitudine 
corectă în luarea şi aprobarea deciziilor în interesul cetăţenilor şi al comunităţii locale.

A

împreună cu membrii comisiei de specialitate ne-am deplasat prin comună , 
urmărind probleme de ordine publică şi protecţia mediului , luând decizii de 
îmbunătăţire a amplasării construcţiilor temporare comunicate prin rapoartele operative 
ale comisiei.

Am luat legătura cu organele de poliţie locală, discutând probleme privind 
liniştea şi ordinea publică ,căutând soluţii legale de rezolvare a liniştei cetăţenilor.

Am participat activ la manifestările prilejuite de acordarea unor maşini şi utilaje 
PSI, precum şi la programele şcolii din Crucea privind asigurarea unor condiţii normale 
de învăţământ şi păstrarea tradiţiilor cu prilejul sărbătorilor.

Am participat activ la şedinţele publice organizate cu prilejul reacordării 
păşunilor comunei Crucea , ca urmare a rezilierii unor contracte, contribuind la 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor , ca membru în comisia de licitaţie.

Am participat împreună cu membrii Comisiei C la recepţia unor lucrări pe 
păşunile comunale ,constatând cantitativ şi calitativ activităţile depuse de persoanele 
care au închiriat aceste suprafeţe .

Am participat la toate analizele prilejuite de şedinţele Consiliului Local la 
hotărârilor locale, venind cu comentarii şi propuneri constructive de îmbunătăţire 
continuă şi vizibilă a nivelului de trai al comunităţii prin asigurarea unui cadru cât mai 
favorabil de desfăşurare a activităţilor specifice zonei montane şi a exploatării miniere 
din comună în armonie cu mediul înconjurător.

20.01.2020
CONSILIER LOCAL 

PALADE RAPIJ



Nr. 174/22.01.2020

RAPORT PENTRU ANUL 2019 

CONSILIER PRAHUZA MIHAI

In cursul anului 2019 am participat la toate şedinţele ordinare si 

extraordinare ale Consiliului Local al comunei Crucea si am fost de acord cu 

majoritatea propunerile făcute in proiectele de hotarari.

Am participat la verificarea lucrărilor efectuate pe păşunile comunale de 

către asociaţiile crescătorilor de animale de pe teritoriul comunei.

Când am fost solicitat, am participat la recepţia parţiala sau totala la unele 

lucrări executate pe teritoriul comunei (şcoala, drumuri comunale, etc.)

Am menţinut ordinea si curăţenia la foişorul de la DN 17B prin lucrări de 

cosire, strangera ambalajelor aruncate de cei care s-au bucurat de locul de popas 

amenajat de către primărie .

In continuare voi participa alaturi de colegii din Consiliul Local pentru a 

lua cele mai bune decizii pentru comunitatea in care trăim.

Consilier Local,



Romania 
Judeţul Suceava 
Consiliul Local Crucea 
Judeţul Suceava 
Nr./^Î?bm .

Raport de activitate al consilierului local Tauser Carol 
pentru anul 2019

Subsemnatul Tauser Carol, consilier in cadrul consiliului local al comunei Crucea,Judeţul 
Suceava, membru al comisiei de invatamant, sanatate si familie, munca si protecţie sociala, 
activitati culturale, protecţie copii, tineret, sport si turism.

In cursul anului 2019 am participat la toate şedinţele ordinare si extraordinare convocate 
de domnul primar.

In cadrul şedinţelor de consiliu local am luat la cunostiinta proiectele de hotarari de pe 
ordinea de zi si după dezbaterea lor am votat favorabil proiectele de hotarare care erau in 
interesul comunei si a locuitorilor acesteia.

In calitate de membru al comisiei de invatamant, sanatate si familie, munca si protecţie 
sociala, activitati culturale, protecţie copii, tineret, sport si turism in anul 2019 am participat la 
diferite activitati cum ar fi recepţia de la Şcoala Gimnaziala Crucea si la buna desfăşurare a 
activitatilor culturale si a altor activitati din comisia de specialitate din care fac parte.

Pe parcursul anului prin diverse acţiuni am avut întâlniri cu cetăţenii comunei carora le- 
am adus la cunoştinţa unele hotarari ale Consiliului local care au fost adoptate si am luat la 
cunoştinţa unele probleme ale acestora pe care le-am prezentat in cadrul şedinţelor de consiliu.

In calitate de consilier in cadrul Consiliului Local al Comunei Crucea in viitor ma voi implica 
to t mai mult in buna gospodărire a comunei si voi aduce la cunoştinţa autoritailor locale 
problemele cu care se confrunta locuitorii comunei.

Consilierul Local 

Tauseţ>£)arol



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 241 DIN 23 .01.2020

RAPORT DE ACTIVITATE AL 
VICEPRIMARULUI PRAHUZA CONSTANTIN 

PENTRU ANUL 2019

Subsemnatul Prahuza Constantin în calitate de viceprimar al comunei 
Crucea în anul 2019 vă informez următoarele :

- ca viceprimar am participat la toate şedinţele ordinare şi 
extraordinare şi am adus la cunoştinţa consiliului local toate doleanţele 
cetăţenilor;

- pe perioada anului 2019 am verificat şi rezolvat ridicarea gunoiului 
menajer pe teritoriul comunei;

- tot timpul am verificat şi rezolvat problemele privind iluminatul 
public;

- împreună cu comisia de recepţie ne-am deplasat şi verificat lucrările 
executate cu păşunile asociaţiilor;

-tot timpul cu oamenii de la Legea 416/2001 am întreţinut 
drumurile comunale unde a fost necesar ;

- tot timpul cu oamenii de la Legea 416/2001 am efectuat 
salubrizarea râului Bistriţa şi afluenţilor acestuia ;

- m-am ocupat cu aprovizionarea pentru iarnă cu lemne de foc 
pentru primărie şi şcoală;

- tot timpul am avut griză să fie curăţenie în centru comunei şi în 
general în comună;

- tot timpul m-am ocupat cu curăţenia drumurilor comunale şi am 
dat cu savură unde a fost necesar;

- împreună cu colegii de la primărie şi domnul primar ne-am ocupat 
de organizarea zilei comunei;

- m-am ocupat de lucrări ce s-au executat la Şcoala Crucea 
( grădiniţă);

- de asemenea cu utilajul de la CNU Crucea împreună cu domnul 
primar ne-am implicat pentru a curăţa şi îndrepta terenul de la TCMM 
actualmente al primăriei.



- împreună cu comisia de învăţământ am participat la recepţia 
lucrărilor executate la grădiniţă;

- am participat cu primarul comunei şi cu membrii SVSU Crucera la 
stingerea incendiilor acolo unde a fost cazul;

- tot timpul am fost la lucrările de la Căminul Cultural Chirii;
- tot timpul m- am ocupat şi intervenit când a fost necesar pentru a fi 

apă în centrul comunei;
Mi-am dus la îndeplinire toate atribuţiile şi sarcinile trasate de 

domnul primar şi consiliul local.

23 .01.2020 PRAHUZA CONSTANTIN


