
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

 

 

In anul 2017, ca membru al Comisiei juridice si de disciplina, mi-am axat activitatea in directia 

rezolvarii in principal a acestor indatoriri si problematicilor care decurg din atributiile prevazute 

in Regulamnetul de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda. 

Activitatea comisiei s-a materializat in urmatoarele lucrari: 

 -consultari cu cetatenii;  

-participarea la sedintele Consiliului Local;  

-participarea la sedintele pe comisie si avizarea proiectelor de hotarare;  

-propuneri catre alte institutii. 

 In ceea ce priveste avizarea proiectelor de hotarare in cursul anului 2017 s-au avizat un numar 

de 103 proiecte de hotarare si s-au adoptat tot atatea hotarari. Avizele in general au fost 

favorabile insa in cazul in care am constatat neconcordante s-au adus amendamente si s-au putut 

rezolva favorabil. Pe baza consultarii cu cetatenii, in multe sedinte de comisie,ca membru am 

facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar si 

pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a comunei. Am 

participat lunar la sedintele cu cetatenii de etnie rroma,la care au fost prezenti si domnul Primar 

si Seful de Post.De asemenea am participat la sedintele de la Institutia Prefectului cat si la cele 

ale Partidei Rromilor Pro Europa cu privire la problemele ridicate de cetatenii de etnie 

roma,cazuri sociale,violenta si integrarea romilor in societate. Pe viitor voi incerca sa fiu util in 

calitate de consilier local. 

 

 

 

 

Consilier local, 

SIMION ELENA 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

 

 

In anul 2017, ca membru al Comisiei juridice si de disciplina, mi-am axat activitatea in directia 

rezolvarii in principal a acestor indatoriri si problematicilor care decurg din atributiile prevazute 

in Regulamnetul de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda. 

Activitatea comisiei s-a materializat in urmatoarele lucrari: 

 -consultari cu cetatenii;  

-participarea la sedintele Consiliului Local;  

-participarea la sedintele pe comisie si avizarea proiectelor de hotarare;  

-propuneri catre alte institutii. 

 In ceea ce priveste avizarea proiectelor de hotarare in cursul anului 2017 s-au avizat un numar 

de 103 proiecte de hotarare si s-au adoptat tot atatea hotarari. Avizele in general au fost 

favorabile insa in cazul in care am constatat neconcordante s-au adus amendamente si s-au putut 

rezolva favorabil. Pe baza consultarii cu cetatenii,in multe sedinte de comisie,ca membru am 

facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar si 

pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a comunei. Am 

participat lunar la sedintele cu cetatenii de etnie roma,la care au fost prezenti si domnul Primar si 

Seful de Post. De asemenea am participat la sedintele de la Institutia Prefectului cat si la cele ale 

Partidei Romilor Pro Europa cu privire la problemele ridicate de cetatenii de etnie roma,cazuri 

sociale,violenta si integrarea romilor in societate. Pe viitor voi incerca sa fiu util in calitate de 

consilier local. 

 

 

 

 

Consilier local, 

SOLZARU CRISTEA 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

 

 

In anul 2017, ca membru al Comisiei juridice si de disciplina, mi-am axat activitatea in directia 

rezolvarii in principal a acestor indatoriri si problematicilor care decurg din atributiile prevazute 

in Regulamnetul de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda. 

Activitatea comisiei s-a materializat in urmatoarele lucrari: 

 -consultari cu cetatenii;  

-participarea la sedintele Consiliului Local;  

-participarea la sedintele pe comisie si avizarea proiectelor de hotarare;  

-propuneri catre alte institutii. 

 In ceea ce priveste avizarea proiectelor de hotarare in cursul anului 2017 s-au avizat un numar 

de 103 proiecte de hotarare si s-au adoptat tot atatea hotarari. Avizele in general au fost 

favorabile insa in cazul in care am constatat neconcordante s-au adus amendamente si s-au putut 

rezolva favorabil. Pe baza consultarii cu cetatenii,in multe sedinte de comisie,ca membru am 

facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar si 

pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a comunei. Am 

participat lunar la sedintele cu cetatenii de etnie roma,la care au fost prezenti si domnul Primar si 

Seful de Post.De asemenea am participat la sedintele de la Institutia Prefectului cat si la cele ale 

Partidei Romilor Pro Europa cu privire la problemele ridicate de cetatenii de etnie roma,cazuri 

sociale,violenta si integrarea romilor in societate. Pe viitor voi incerca sa fiu util in calitate de 

consilier local. 

 

 

 

 

Consilier local, 

MONAH FLORIN 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

 

 

Comisia pentru: agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, 

protectia mediului si turism, in anul 2017 si-a desfasurat activitatea in baza prevederilor Legii nr. 

251/2001 a Administratiei Publice Locale, actualizata si a Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda aprobat prin hotarare de consiliu local. 

Potrivit Statutului alesilor locali, in perioada la care face referire prezentul Raport de 

activitate,membrii comisiei au actionat pe urmatoarele directii:  

 -  participarea la sedintele in plen ale Consiliului Local al comunei; 

 -  participareala lucrarile Comisiei pe domenii de activitate; 

 - participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei, care privesc 

activitatea acestei comisii. 

 -  consultari cu cetatenii;  

 -  propuneri catre alte institutii.  

Ca membru al acestei comisii am participat la cele 22 sedinte ale Consiliului Local al comunei 

Dragos Voda, din care 12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata si 2 sedinte extraordinare, luand 

cuvantul ori de cate ori am apreciat ca interventia este necesara si oportuna mandatului 

incredintat. In anul 2017 au fost adoptate un numar de 103 hotarari, din care cele mai multe au 

fost pentru aprobarea lucrarilor de infrastructura, pentru reparatii si intretinere de Scoli, Gradinite 

si alte lucrari. Pe baza consultarii cu cetatenii, in multe sedinte de comisie, membrii acesteia au 

facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar si 

pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a comunei. 

 

 

 

Consilier local, 

PIȘCU LAURENȚIU 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

 

 

Comisia pentru: agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, 

protectia mediului si turism, in anul 2017 si-a desfasurat activitatea in baza prevederilor Legii nr. 

251/2001 a Administratiei Publice Locale, actualizata si a Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda aprobat prin hotarare de Consiliu Local. 

Potrivit Statutului alesilor locali,in perioada la care face referire prezentul Raport de activitate, 

membrii comisiei au actionat pe urmatoarele directii:  

  - participarea la sedintele in plen ale Consiliului Local al comunei; 

 - participareala lucrarile Comisiei pe domenii de activitate; 

 - participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei, care privesc 

activitatea acestei comisii. 

 - consultari cu cetatenii;  

- propuneri catre alte institutii.  

Ca membru al acestei comisii am participat la cele 22 sedinte ale consiliului local al comunei 

Dragos Voda,din care 12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata si 2 sedinte extraordinare, luand 

cuvantul ori de cate ori am apreciat ca interventia este necesara si oportuna mandatului 

incredintat. In anul 2017 au fost adoptate un numar de 103 hotarari, din care cele mai multe au 

fost pentru aprobarea lucrarilor de infrastructura, pentru reparatii si intretinere de Scoli, Gradinite 

si alte lucrari. Pe baza consultarii cu cetatenii, in multe sedinte de comisie, membrii acesteia au 

facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar si 

pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a comunei. 

 

 

 

Consilier local, 

MOLDOVEANU DANIEL MARIUS 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

 

 

Comisia pentru: agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, 

protectia mediului si turism, in anul 2017 si-a desfasurat activitatea in baza prevederilor Legii nr. 

251/2001 a Administratiei Publice Locale, actualizata si a Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda aprobat prin hotarare de Consiliu Local. 

Potrivit Statutului alesilor locali,in perioada la care face referire prezentul Raport de 

activitate,membrii comisiei au actionat pe urmatoarele directii:  

 - participarea la sedintele in plen ale Consiliului Local al comunei; 

 - participareala lucrarile Comisiei pe domenii de activitate; 

 - participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei, care privesc 

activitatea acestei comisii. 

 - consultari cu cetatenii;  

- propuneri catre alte institutii.  

Ca membru al acestei comisii am participat la cele 22 sedinte ale consiliului local al comunei 

Dragos Voda,din care 12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata si 2 sedinte extraordinare, luand 

cuvantul ori de cate ori am apreciat ca interventia este necesara si oportuna mandatului 

incredintat. In anul 2017 au fost adoptate un numar de 103 hotarari, din care cele mai multe au 

fost pentru aprobarea lucrarilor de infrastructura, pentru reparatii si intretinere de Scoli, Gradinite 

si alte lucrari. Pe baza consultarii cu cetatenii, in multe sedinte de comisie, membrii acesteia au 

facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar si 

pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a comunei. 

 

 

 

Consilier local, 

RUSU DUMITRU 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

 

 

Comisia pentru: agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, 

protectia mediului si turism, in anul 2017 si-a desfasurat activitatea in baza prevederilor Legii nr. 

251/2001 a Administratiei Publice Locale, actualizata si a Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda aprobat prin hotarare de Consiliu Local. 

Potrivit Statutului alesilor locali,in perioada la care face referire prezentul Raport de activitate, 

membrii comisiei au actionat pe urmatoarele directii:  

  - participarea la sedintele in plen ale Consiliului Local al comunei; 

 - participareala lucrarile Comisiei pe domenii de activitate; 

 - participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei, care privesc 

activitatea acestei comisii. 

 - consultari cu cetatenii;  

 - propuneri catre alte institutii.  

Ca membru al acestei comisii am participat la cele 22 sedinte ale consiliului local al comunei 

Dragos Voda, din care 12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata si 2 sedinte extraordinare, luand 

cuvantul ori de cate ori am apreciat ca interventia este necesara si oportuna mandatului 

incredintat. In anul 2017 au fost adoptate un numar de 103 hotarari, din care cele mai multe au 

fost pentru aprobarea lucrarilor de infrastructura, pentru reparatii si intretinere de Scoli, Gradinite 

si alte lucrari. Pe baza consultarii cu cetatenii, in multe sedinte de comisie, membrii acesteia au 

facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar si 

pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a comunei. 

 

 

 

Consilier local, 

IAȘESCU MARIUS 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

 

 

Comisia pentru: agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, 

protectia mediului si turism, in anul 2017 si-a desfasurat activitatea in baza prevederilor Legii nr. 

251/2001 a Administratiei Publice Locale, actualizata si a Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda aprobat prin hotarare de Consiliu Local. 

Potrivit Statutului alesilor locali,in perioada la care face referire prezentul Raport de 

activitate,membrii comisiei au actionat pe urmatoarele directii:  

  - participarea la sedintele in plen ale Consiliului Local al comunei; 

 - participareala lucrarile Comisiei pe domenii de activitate; 

 - participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei, care privesc 

activitatea acestei comisii. 

 - consultari cu cetatenii;  

- propuneri catre alte institutii.  

Ca membru al acestei comisii am participat la cele 22 sedinte ale Consiliului Local al comunei 

Dragos Voda, din care 12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata si 2 sedinte extraordinare, luand 

cuvantul ori de cate ori am apreciat ca interventia este necesara si oportuna mandatului 

incredintat. In anul 2017 au fost adoptate un numar de 103 hotarari, din care cele mai multe au 

fost pentru aprobarea lucrarilor de infrastructura, pentru reparatii si intretinere de Scoli, Gradinite 

si alte lucrari. Pe baza consultarii cu cetatenii, in multe sedinte de comisie, membrii acesteia au 

facut propuneri pentru imbunatatirea activitatii autoritatilor administratiei publice locale dar si 

pentru rezolvarea problemelor care conditioneaza dezvoltarea economico-sociala a comunei. 

 

 

 

Consilier local, 

MARINOIU CEZARINA ȘTEFANIA 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CALARASI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAGOS VODA 

COMISIA PENTRU: invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si 

protectie sociala, protectie copii, tineret si sport. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

Comisia pentru: invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si 

protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, in anul 2017 si-a desfasurat activitatea in baza 

prevederilor Legii nr. 251/2001 a Administratiei Publice Locale, actualizata si a Regulamentului 

de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda aprobat prin hotarare 

de Consiliu Local. Potrivit Statutului alesilor locali, in perioada la care face referire prezentul 

Raport de activitate,  ca membrual comisiei am actionat pe urmatoarele directii: 

 -  participarea la sedintele in plen ale Consiliului Local al comunei Dragos Voda;  

 -  participarea la lucrarile Comisiei pe domenii de activitate;  

 - participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei,care privesc 

activitatea acestei comisii.  

   Ca membru al acestei comisii am participat la cele 22 sedinte ale Consiliului Local al comunei, 

din care 12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata si 2 sedinte extraordinare, luand cuvantul ori de 

cate ori am apreciat ca interventia este necesara si oportuna mandatului incredintat. Comisia mai 

sus mentionata a dezbatut si analizat proiectele de hotarare prezentate de catre executiv care au 

fost discutate si aprobate in plenul sedintelor de Consiliu Local. In sedintele comisiei noastre au 

fost dezbatute problemele de venit minim garantat, a persoanelor cu handicap, problemele legate 

de Scoala si Gradinite. Pentru o informare cat mai corecta asupra problemelor ridicate de catre 

cetateni, membrii comisiei s-au deplasat uneori si la fata locului pentru a cunoaste cat mai in 

detaliu problematica respectiva.  

In anul 2017 au fost supuse in dezbatere un numar de 103 de proiecte de hotarari care au fost 

adoptate. Dintre aceste hotarari cele mai importante au fost cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului,a 

Organigramei si Statului de functii , precum si cele cuprivire la proiecte si studii de fezabilitate 

pentru lucrari de interes local.  

Tot membrii Comisiei de invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca 

si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport au promovat actiuni si programe in sprijinul 

comunitatilor in care traiesc minoritatile nationale. Consider ca in anul 2017, bilantul activitatii 

comisiei este unul pozitiv cu reale posibilitati de imbunatatire in continuare.  

 

Consilier local, 

MILIȚĂ IULIAN 



ROMANIA 

JUDETUL CALARASI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAGOS VODA 

COMISIA PENTRU: invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si 

protectie sociala, protectie copii, tineret si sport. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

Comisia pentru: invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si 

protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, in anul 2017 si-a desfasurat activitatea in baza 

prevederilor Legii nr. 251/2001 a Administratiei Publice Locale, actualizata si a Regulamentului 

de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda aprobat prin hotarare 

de Consiliu Local. Potrivit Statutului alesilor locali, in perioada la care face referire prezentul 

Raport de activitate,  ca membrual comisiei am actionat pe urmatoarele directii: 

 -  participarea la sedintele in plen ale Consiliului Local al comunei Dragos Voda;  

 -  participarea la lucrarile Comisiei pe domenii de activitate;  

 - participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei,care privesc 

activitatea acestei comisii.  

   Ca membru al acestei comisii am participat la cele 22 sedinte ale Consiliului Local al comunei, 

din care 12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata si 2 sedinte extraordinare, luand cuvantul ori de 

cate ori am apreciat ca interventia este necesara si oportuna mandatului incredintat. Comisia mai 

sus mentionata a dezbatut si analizat proiectele de hotarare prezentate de catre executiv care au 

fost discutate si aprobate in plenul sedintelor de Consiliu Local. In sedintele comisiei noastre au 

fost dezbatute problemele de venit minim garantat, a persoanelor cu handicap, problemele legate 

de Scoala si Gradinite. Pentru o informare cat mai corecta asupra problemelor ridicate de catre 

cetateni, membrii comisiei s-au deplasat uneori si la fata locului pentru a cunoaste cat mai in 

detaliu problematica respectiva.  

In anul 2017 au fost supuse in dezbatere un numar de 103 de proiecte de hotarari care au fost 

adoptate. Dintre aceste hotarari cele mai importante au fost cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului,a 

Organigramei si Statului de functii , precum si cele cuprivire la proiecte si studii de fezabilitate 

pentru lucrari de interes local.  

Tot membrii Comisiei de invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca 

si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport au promovat actiuni si programe in sprijinul 

comunitatilor in care traiesc minoritatile nationale. Consider ca in anul 2017, bilantul activitatii 

comisiei este unul pozitiv cu reale posibilitati de imbunatatire in continuare.  

 

Consilier local, 

VOINEA VICTOR 



ROMANIA 

JUDETUL CALARASI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAGOS VODA 

COMISIA PENTRU: invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si 

protectie sociala, protectie copii, tineret si sport. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

Comisia pentru: invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si 

protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, in anul 2017 si-a desfasurat activitatea in baza 

prevederilor Legii nr. 251/2001 a Administratiei Publice Locale, actualizata si a Regulamentului 

de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Dragos Voda aprobat prin hotarare 

de Consiliu Local. Potrivit Statutului alesilor locali, in perioada la care face referire prezentul 

Raport de activitate,  ca membrual comisiei am actionat pe urmatoarele directii: 

 -  participarea la sedintele in plen ale Consiliului Local al comunei Dragos Voda;  

 -  participarea la lucrarile Comisiei pe domenii de activitate;  

 - participarea la actiunile de informare asupra problemelor specifice comunei,care privesc 

activitatea acestei comisii.  

   Ca membru al acestei comisii am participat la cele 22 sedinte ale Consiliului Local al comunei, 

din care 12 sedinte ordinare, 8 sedinte de indata si 2 sedinte extraordinare, luand cuvantul ori de 

cate ori am apreciat ca interventia este necesara si oportuna mandatului incredintat. Comisia mai 

sus mentionata a dezbatut si analizat proiectele de hotarare prezentate de catre executiv care au 

fost discutate si aprobate in plenul sedintelor de Consiliu Local. In sedintele comisiei noastre au 

fost dezbatute problemele de venit minim garantat, a persoanelor cu handicap, problemele legate 

de Scoala si Gradinite. Pentru o informare cat mai corecta asupra problemelor ridicate de catre 

cetateni, membrii comisiei s-au deplasat uneori si la fata locului pentru a cunoaste cat mai in 

detaliu problematica respectiva.  

In anul 2017 au fost supuse in dezbatere un numar de 103 de proiecte de hotarari care au fost 

adoptate. Dintre aceste hotarari cele mai importante au fost cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului,a 

Organigramei si Statului de functii , precum si cele cuprivire la proiecte si studii de fezabilitate 

pentru lucrari de interes local.  

Tot membrii Comisiei de invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca 

si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport au promovat actiuni si programe in sprijinul 

comunitatilor in care traiesc minoritatile nationale. Consider ca in anul 2017, bilantul activitatii 

comisiei este unul pozitiv cu reale posibilitati de imbunatatire in continuare.  

 

Consilier local, 

COCARGEANU MARIAN MĂRGĂRIT 


