CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI
JUDETUL SATU-MARE

Raport de activitate pe anul 2021
Consilier Local POP GEORGEL VLĂDUȚ
Conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum si a art. din Regulamentul de
functionare a Consiliului Local Valea Vinului, fiecare ales local are obligatia de a prezenta annual, un raport
de activitate referitor la activitatea depusa pe parcursul anului in cadrul consiliului. Acest lucru constituie
transparenta in administratia publica si releva comunicarea consilierului local cu cetatenii comunei.
Sunt consilier local, ales pe listele USR in urma alegerilor locale desfasurate in 27.09.2020. Avand
o meserie si o calificare care se preteaza cu mediul educational, am fost propus si votat sa fac parte din
Comisia de Specialitate pentru activitati social culturale, culte, invatamant, tineret, activitati sportive si de
agreement, in calitate de secretar.
In decursul acestui an, am participat la toate sedintele Consiliului Local, precum si la sedintele
comisiei din care fac parte, ocazie cu care am venit cu popuneri, deasemenea exprimandu-mi punctul de
vedere asupra subiectelor dezbatute.
Lunar, am efectuat deplasari in satele apartinatoare comunei Valea Vinului, cu scopul de a
identifica problemele cu care se confrunta cetatenii, si de asemenea am avut lunar intalniri cu cetatenii.
Problemele semnalate de cetateni le-am adus ulterior in dezbatere in sedintele Consiliului Local.
Asadar, in cele ce urmeaza voi prezenta punctual activitatea mea in cadrul Consiliului Local ValeaVinului:
1.
Am initiat Proiectul de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de
administrare și funcționare a “Terenului multisport cu gazon artificial” aflat în proprietatea
comunei Valea Vinului și administrarea Consiliului Local, proiect care a fost adoptat.
2.
Am initiat Proiectul de Hotarare privind acordarea bursei de merit pentru elevii
de la Școala Gimnaziala Valea-Vinului pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021, proiect care
a fost adoptat.
3.
Am solicitat transmiterea sedintelor Consiliului Local in mediul online, pe pagina
de facebook a Primariei Comunei Valea Vinului, asigurand de asemenea si echipamentul necesar
transmiterii sedintelor.
4.
Am supravegheat activitatea desfasurata pe terenul de sport cu gazon artificial,
aflat in proprietatea comunei, pe toata durata desfasurarii campionatului de fotbal – Cupa
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5.
Am initiat Proiectul de Hotarare privind acordarea bursei de merit pentru elevii
de la Școala Gimnaziala Valea-Vinului pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021, proiect care
a fost adoptat.

6.
Am initiat Proiectul de Hotarare privind însușirea variantei finale a proiectului de
stemă a comunei Valea-Vinului, proiect care a fost adoptat.
Ca si aspecte semnalate in cadrul sedintelor ordinare organizate lunar, voi expune in cele ce
urmeaza principalele semnalari facute in momentul luarii cuvantului:

Sedinta Ianuarie 2021:
1. am adus la cunostinta tuturor consilierilor locali faptul ca in regulamentul de organizare si
functionare a CL Valea-Vinului este specificat conform Art.70, alin.2, ca fiecare consilier
trebuie sa intocmeasca un raport de activitate annual.
2. am atras atentia asupra declaratiilor de avere si interese ale consilierilor. Conform Art.74 din
ROF al CL Valea-Vinului, acestea trebuie sa fie afisate pe site-ul primariei comunei.
Sedinta Februarie 2021:
1. am atras atentia asupra lipsei de material antiderapant, si a stocului de care dispune Primaria
Valea-Vinului, in caz de vreme meteo nefavorabila
2. am venit si cu propunerea sa asigur personal, echipamentul necesar transmiterii sedintelor
de consiliu pe pagina de Facebook a primariei, pana in momentul in care se vor aloca fonduri
pentru achizitionarea unui echipament.
3. In satul Rosiori, am semnalat deasemenea si tubul spart, care traverseaza drumul (langa
domnul Virgil)
Sedinta Martie 2021:
1. am solicitat clarificarea programului de la Dispensarul Veterinar,
2. am atras atentia asupra tuburilor de beton care au fost extrase in urma lucrarilor executate
pe strazile din comuna si care au disparut fara ca primaria sa fie sesizata.
3. Am ridicat problema iluminatului public in comuna, in vederea extinderii si adaugarii mai
multor neoane pe mai multi stalpi.
Sedinta Aprilie 2021:
1. principalul proiect pe odinea de zi, a fost stabilirea bugetului comunei pentru anul 2021. In
cadrul acestei sedinte am solicitat un amendament privind alocarea unei sume mai mari de
bani, astfel incat sa acoperim busele pentru 15 elevi de la scoala.
Sedinta Mai 2021:
1. am sustinut proiectul privind aprobarea burselor de merit pentru elevii de la Școala
Gimnaziala Valea-Vinului, proiect enuntat anterior la punctul 2.
Sedinta Iunie 2021:
1. Am venit cu propunerea ca inaintea discutarii punctelor de pe ordinea de zi, sa se prezinte un
raport de activitate de catre viceprimar, din care sa reiasa activitatea angajatilor din primarie

si activitatea desfasurata de catre viceprimar in privinta problemelor care se semnaleaza de
catre consilieri in cadrul sedintelor. Aceasta pentru a putea verifica daca problemele ridicate
s-au rezolvat sau nu, sau in scopul gasirii anumitor solutii.
2. Am mai semnalat tuburilor de beton neridicate de pe strazi, care deja se ingropau in pamant.
Sedinta Iulie 2021:
1. am semnalat problemele legate de iluminatul public, precum si pozitia stalpilor pentru care
iluminatul stradal nu functioneaza.
2. am adus la cunostinta si despre tubul recent plasat si care s-a spart din cauza utilajelor grele
care-l traversau. Aici am facut referire la tubul aflat la intrare pe strada Viilor.
3. am solicitat ca locatia pentru sedintele de consiliu sa fie mutata in sala de sedinte din cadrul
Primariei Valea-Vinului, din motive de logistica si organizare.
4. am adus la cunostinta si despre starea drumului spre manastirea Marius.
Sedinta August 2021:
1. am semnalat din nou problema iluminatului public
2. am solicitat informatii legate de bugetul alocat pentru achizitionarea tocatorului de resturi
vegetale, si daca acesta mai este in plan sa fie achizitionat.
Sedinta Septembrie 2021:
1. Am atras atentia asupra stalpului de telefonie mobile din zona dispensarului uman, care este
un real pericol, fiind aproape sa se darame in strada.
2. Am mai atras atentia asupra raportului de activitate, aducand totodata la cunostinta
consilierilor de necesitatea intocmirii lui.
3. Am clarificat de asemenea cateva aspect legate de ajutorul de incalzire pentru lemne,
cetatenii comunei fiind interesati de aceste aspect.
4. Am semnalat faptul ca trebuie facut ceva pentru a limita viteza pe strazile nou asfaltate,
deoarece se circula cu mare viteza.
Sedinta Octombrie 2021:
1. Am prezentat colegilor consilieri ideea realizarii proiectului privind intocmirea stemei
comunale si am solicitat consilierilor sa vina cu propuneri privind alegerea simbolurilor care
sa se regaseasca pe stema.
Sedinta Noiembrie 2021:
1. Am realizat 3 variante ale stemei comunale, pe care le-am prezentat consilierilor, iar aceste
variante au fost lansate spre consultare publica cu cetatenii comunei.
2. Am prezentat ideea mutarii site-ului primariei pe o alta platforma online, mult mai accesibila
si mai usor de utilizat. Deasemenea am lansat ideea dezvoltarii unei variante a site-ului pe
noua platforma.

Sedinta Decembrie 2021:
1. Am sustinut proiectul de hotarare privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a
comunei Valea-Vinului, proiect enuntat anterior in punctul 6. Acest proiect a fost aprobat cu
majoritate absoluta.
2. Am readus aminte tuturor consilierilor de faptul ca in luna ianuarie a anului urmator va fi necesara
prezentarea raportului de activitate annual al tuturor consilierilor.
3. La primul proiect de pe ordinea de zi, privind rectificarea bugetului comunei pe anul 2021 am fost
informati ca s-au alocat 250.000 de lei pentru cheltuieli curente si capital, si inca 22.000 de lei,
bani primiti din partea Consiliului Judetean. Din acesti bani, am solicitat impreuna cu colegul meu
Seucan Eduard sa alocam 20.000 de lei pentru achizitia cosurilor de gunoi care sa fie amplasate in
toata comuna.
4. Am prezentat colegilor consilieri o varianta imbunatatita a site-ului primariei Valea Vinului,

In continuare, ma voi concentra in special pe initierea de proiecte de hotarari, care vor avea ca
scop cresterea si mai accentuate a gradului de transparenta din activitatea primariei Valea Vinului. In ceea
ce priveste educatia si sportul, exista deja cateva idei de proiecte de hotarare. Toate acestea le voi supune
inainte, dezbaterii publice, si ulterior le voi aduce in atentia consilierilor locali pentru a fi propuse votului
in Consiliul Local.

Consilier Local
Pop Georgel Vlăduț

