CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI
JUDETUL SATU MARE

RAPORT DE ACTIVITATE IN ANUL 2021
Consilier Local Seucan Eduard Iulius

In cursul anului 2021, am participat la toate cele 12 sedinte ordinare si o sedinta
extraordinara a Consiliului Local al Comunei Valea Vinului. Totodata, fiind membru in Comisia
de Buget-Finante si in Comisia Juridica, am luat parte la toate sedintele comisiilor din care fac
parte.
Pe parcursul anului, am initiat un proiect de hotarare locala care vizeaza inrolarea
Primariei Comunei Valea Vinului in sistemul de plati online, prin platforma GHISEUL.RO,
proiect care l-am prezentat si l-am sustinut in cadrul sedintei Consiliului Local din luna
noiembrie. Proiectul a fost adoptat in unanimitate.
Printre proiectele votate de mine ca si consilier local, care au avut, in opinia mea, si
un impact bun asupra comunitatii din Valea Vinului, se numara: acordarea burselor scolare
elevilor Scolii Gimnaziale Valea Vinului, supraimpozitarea terenurilor intravilane neingrijite,
regulamentul de functionare al terenului multisport din incinta Scolii Gimnaziale Valea Vinului.
Totodata, am votat impotriva proiectului privind Stategia de Dezvoltare Locala,
datorita faptului ca in forma in care ne-a fost prezentata, aceasta nu corespunde realitatii
timpurilor actuale prin care comuna noastra trece. Motivarea votului impotriva proiectului
privind strategia de dezvoltare este ca aceasta este aceeasi din 2016, fara nici un element
nou adaugat sau un paragraf care nu mai este actual scos afara.
Printre amendamentele aduse de mine la proiectele de hotarare sustinute in cadrul
sedintelor, se numara si alocarea sumei de 20000 lei pentru achizitionare unor cosuri de
gunoi stradale, care sa fie amplasate in prima faza pe strazile unde asflatarea, lucrarile pe
carosabil si/sau sapaturile au fost finalizate (ex. in satul Sai)
Un alt amendament pe care l-am facut, la proiectul unui coleg consilier privind
supraimpozitarea terenurilor intravilane neingrijite, unde perioada de aplicare a sanctiunii era
stabilita intr-un mod nu tocmai clar, fapt pentru care am facut o reinterpretare a textului initial
prin care aceasta mica eroare sa fie remediata.
Am votat pentru alocarea unei sume de bani cu ajutorul careia copiii din comuna sa
primeasca cate un cadou in preajma sarbatorilor, dar m-am opus vehement in acelasi timp
acordarii de cadouri consilierilor locali, profesorilor si angajatilor primariei.
Am solicitat si am reusit transmiterea livea sedintelor Consiliului Local, prin
echipament pus la dispozitie de colegul consilier, Vlad Pop.
De-a lungul anului, am ridicat in cadrul sedintelor atat probleme semnalate de
cetateni, cat si probleme pe care in cursul iesirilor pe teren cu colegul meu, Vlad Pop, le-am
observat. De mentionat ar fi problema apei curente in satul Sai, unde periodic m-am interesat
de situatia lucarilor si termenul de finalizare (inca il asteptam); problema curateniei in comuna,
atat pe drumul judetean care traverseaza comuna, cat si pe drumurile comunale; am discutat
cu viceprimarul problema privind situatia unei strazi care, in urma sapaturilor necesare pentru
apa-canal, a ajuns impracticabila iar cetatenii nu puteau ajunge in curte cu masina; am
semnalat problemele legate de iluminatul public.
In anul 2022, Primaria Comunei Valea Vinului ar trebui sa se concentreze mai mult
pe curatenie, o mai buna organizare in ceea ce priveste atat munca “de birou”, cat si cea din
teren. Desigur, toate acestea fiind complementare continuarii investitiilor de asflaltare,
introducere apa, canal si gaz in comuna.

