
     R O M A N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
COMUNA ROMANESTI 
    CONSILIUL LOCAL , 

PROIECT  DE HOTARÂRE 

Prin care  Consiliul local Românești, ia act de Raportul de activitate al Comisiei de specialitate a 

Consiliului local, pe probleme de administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a 

drepturilor cetățenilor. 

 

         Consiliul local al comunei Românești, județul Botoșani, întrunit în ședința sa ordinară din data 

de  26  mai  2020 ; 

           Având în vedere : 

- Referatul de aprobare a domnului primar, înregistrată la nr. 2520  din 20.05.2020  cu privire la 

necesitatea prezentării  în sedința Consiliului local a raportului de activitate, pentru anul 2019; 

- Referatul de specialitate al secretarului Consiliului local , înregistrat la nr.2521 din 20.05.2020; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate, a Consiliului local, pe probleme de administrație 

publică locală, înregistrată la nr.2534 din 20.05.2020; 

Văzând   prevederile art.225  alin ( 2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;            

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1) lit a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 

       

                                                                   H O T A R A S T E 

 

        Art.1.    Consiliul local ia act de Raportul de activitate, prezentat de Comisia de specialitate 

a Consiliului local Românești , pe probleme de  administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor , pentru anul 2019 conform  anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2.     Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredințează 

primarul împreună cu personalul aparatului de specialitate. 

 

      P R I MA R, 

Ing.BUZOIANU DUMITRU                                                               Avizat pentru legalizate, 

                                                                                                                Secretar general, 

                                                                                                                 Rusu   Magdalina  
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                                                    R A P O R T 

 

privind activitatea comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială, activităţi sportive şi agrement pentru anul 2019. 

 Având în vedere prevederile art.225 din Codul Administrativ, aprobat prin OUG 

nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019, comisia pentru 

învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement a funcţionat în 

următoarea componenţă: 

 Ţurcanu Elena-Mariana-preşedinte; 

 Onofrei Ramona-Monica-secretar; 

 Rotaru Ştefan -membru; 

 Hreapcă Gheorghe-membru. 

  În anul 2019, toţi membrii comisiei au participat la şedinţele Consiliului Local 

Româneşti cât şi la şedinţele comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 

activităţi sportive şi agrement. Toţi membrii comisiei au avut cuvântul ori de câte ori au 

considerat necesar şi au putut să-şi exprime liber opinia cu privire la problemele dezbătute. 

 Menţionez că au luat parte şi au votat la toate proiectele de hotărâre expuse, pe care  

le-au votat în unanimitate. 

 Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Româneşti s-a luat la 

cunoştinţă ordinea de zi, s-au studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele 

verbale de şedinţă iar în cadrul comisiei s-au dezbătut problemele supuse avizării, solicitănd 

anumite explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din cadrul primăriei sau iniţiatorilor de 

proiecte de hotărâre. 

 Membrii comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive şi agrement au urmărit să respecte standardele de comportament cerute, să-şi exercite 

funcţia de consilieri locali pe baza principiilor prevăzute în Codul de Conduită. 

 Dat fiind domeniul de activitate al comisiei raportăm că s-a urmărit  

rezolvareaproblemelor ridicate din domeniile : învățământ, sănătate, sport , agrement. 



 Preşedintele comisie a convocat consilierii locali cu cel puţin 3 zile înainte de data 

desfăşurării şedinţei, propunând atunci când a apreciat că este necesar ca la dezbateri să 

participe şi alte persoane din afara comisiei. In acest sens putem spune că la şedinţele de lucru 

au participat funcţionari din compartimentele de specialitate a primarului, cât şi alte persoane. 

Invitaţii au răspuns la întrebările formulate de membrii comisiei, au adus precizări atunci când 

a fost cazul, contribuind la clarificare unor aspecte legate de problematica aflată în dezbatere. 

 Referitor la organizarea periodică a întâlnirilor cu cetăţenii, menţionăm că au avut loc 

asfel de întâlniri atât în satul Româneşti cât şi în celelalte sate ale comunei, cel puţin o dată la 

trei luni, cât şi ca urmare a unor audienţe. 

La nivelul comisiei noastre membrii acestei au înţeles că efectuarea deplasărilor în 

teritoriu pot conduce la cunoaşterea exactă a problemelor sociale ale cetăţenilor, acelaşi 

considerent fiind avut în vedere şi la acordarea audienţelor, acestea vizând aspecte diverse 

fiind solicitate de cetăţenii de pe raza comunei, modalitatea de soluţionare în cadrul legal, 

aceste soluţionări fiind propuse atât la nivelul instituţiilor subordonate cât şi la nivelul 

Consiliului Judeţean Botoşani. 

 Considerăm că membrii comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul Consiliului Local al comunei Româneşti, 

judeţul Botoşani, îşi exercită mandatul de consilier locali în condiţiile legii, că şi-au îndeplinit 

în totalitate şi la timp obligaţiile ce le-au revenit în baza mandatului încredinţat de alegători . 

 Comisia depune acest raport pentru înregistrarea şi oficializarea acestuia. 

                                            PREȘEDINTE, 

                                   Ghiviziu Dorel  - viceprimar 

 

      P R I M A R,                                                           Avizat pentru legalitate 

ing.Buzoianu Dumitru                                          Secretar general,  Magdalina Rusu 

 

 

 

          

 

 

 

 


