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RAPORT DE ACTIVITATE 
PE ANUL 2021

Consilier local:  TURCEA CONSTANTIN
Partidul National Liberal

Presedinte al Comisiei nr. 3 pentru ordine publica,situatii de urgenta,
munca si protectie sociala, juridica, disciplina, tineret, sport, protectie

mediu si urbanism

CONSIDERATII GENERALE

Am  fost  ales  consilier  local  in  urma  alegerilor  pentru  autoritatile
administratiei  publice  locale  din  anul  2020,  candidand  pe  lista  propusa  de
Partidul  National  Liberal.  Am  experienta  in  ceea  ce  priveste  rolul  unui
consilierului  local in comunitate, de aceea intreaga mea activitate s-a desfasurat
si se desfasoara in scopul eliminarii carentelor si ambiguitatilor si al eficientizarii
activitatii consiliului local. 

ACTIVITATEA IN CONSILIUL LOCAL – PROPUNERI SI INITIATIVE

Am incercat sa promovez o administratie locala bazata pe litera si spiritul 
legii, precum si pe interesul public.

In  anul  2021  am  participat  la  un  numar  de  14  (paisprezece)  sedinte
ordinare  sau  extraordinare  ale   Consiliului  Local  al  Comunei  Blejoi,  votand
adoptarea unui numar de 86 (optzecisisase) hotarari. 

Am propus  executivului  idei  de  proiecte  si  am participat  la  eleborarea
unora dintre acestea. De exemplu, in domeniul protectiei mediului si gospodaririi
localitatii  am  initiat  un  proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului
privind  stabilirea  unor  masuri  pentru  gospodarirea  comunei  Blejoi,  precum si
constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii.

Am  participat  la  intocmirea  bugetului  local  pe  anul  2021,  alaturi  de
executiv  si  alti  colegi  din  consiliul  local,  sustinand  introducerea  in  programul
anual de investitii privind executarea canalizarii, protectiei mediului si inlaturarii
pericolului provocat de inundatii.

Am sustinut acordarea unor reduceri la plata impozitelor si taxelor locale
pentru persoanele in varsta, cu venituri mici, amendamente ce a fost aprobate de
consiliul local.
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ACTIVITATEA IN COMISIA DE SPECIALITATE
Sunt presedinte al Comisiei nr. 3 pentru ordine publica,situatii de urgenta,

munca si protectie sociala, juridica, disciplina, tineret, sport, protectie mediu si
urbanism, participand lunar la sedintele acesteia pentru analizarea si avizarea
proiectelor de hotarare ce vizeaza domeniul de activitate al acestei comisii.

Avand in vedere ca proiectele de hotarare au prevazut si  aspecte care
necesitau  acordarea  avizului  comisiei  cu  atributii  juridice  sau  de  munca  si
protectie sociala, protectia mediului,   activitatea comisiei  de specialitate a fost
una complexa.

AUDIENTE
In calitate de consilier local m-am intalnit cu un numar mare de cetateni,

participand la mai multe intruniri pubice, multe dintre propunerile si observatiile
inaintate executivului pornind de la informatiile primite de la cetatenii cu care am
avut intalniri.

ALTE ACTIVITATI
             

Fiind   presedinte  al  Comisiei  nr.  3  pentru  ordine  publica,  situatii  de
urgenta, munca si  protectie sociala, juridica, disciplina, tineret,  sport,  protectie
mediu si  urbanism, am participat la intocmirea proiectului  de buget al  clubului
sportiv si am sprijinit echipele de fotbal, seniori si junior, la diverse competii la
care au  participat. 

Echipa de fotbal s-a clasat la finalul sezonului 2020/2021 pe locul al 3-lea
in Liga a 3-a, iar la finalul turului 2021/2022 pe locul 5.

De asemeni,  am participat,  in  calitate  de membru,  in  unele comisii  de
licitatie sau de receptie a unor lucrari de investitii.
 Doresc  sa  multumesc  tuturor  cetatenilor  comunei  pentru  increderea
acordata, colegilor din consiliul local pentru munca in echipa, precum si echipei
Primariei Blejoi pentru colaborare in realizarea celor prezentate.

Consilier local,
Constantin TURCEA
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