COI\ISILIUL LOCAL

IZVOARELE SUCEVEI

Raport anual de activitate
pentru perioada septemhrie
2020_
decemb rie 2020
consilier locar:vovciuc Beniamin petrica
alianlausR p'us
Am fost ales consilier local
in urma alegerilor care
anavut ioc pe data de
27 septembrie 2020 validx
9i
prin sentin{a judecdtoreascd
clin data de 16
octombrie
2020.

odatd cu ceremonia de constituire
1ega15 a consiliuiui
iocal din data d,e 2g
octombrie 2020, s_au convocat
5 qedinfe la numdr, pe r6nd,
dintre care 2
ordinare qi 3 extraordinare.
Am fost prezent ra 5 qedinle
di' 5. in cadrul
ceremoniei am depus jurdmdntul
conform prevederilor
legaie.

in

cadrul qedinlei ordinare
din data de
printre altele' constituirea
comisiilor

i0

noiem bfie 202r.0, a avut
10c
de specialitate pe principalele
domenii de
activttate' comisii a c'ror
componen!' a fost propusd
de domnul primar,
conform algoritmului prevd
zut in art.14 alin 4
din regulament nu am
,
fost de
acord deoarece regulamentul
codului administrativ
Art, 124 aliniatr.il 5 spune
clar: Nominali zarea membr'or
fiecdrei comisi se face
de fiec,are grup de
consilieri' Am cerut refacerea
listei qi ni s-a refuzat,
ra carcs-a trecut ra vot gi
a
fost adoptata' noigrupul
usR-PLus am vota impotrivd
deoarece ni s-a incdlcat
dreptul mai sus menfionate'
Pe ordinea de ziam
awt gi

##*us
In

alegerea vi.eprim ar,
am
gi eu' dar dupd numdrare
voturilor a fost ares dorn*ul
Mechno

cadrul qedinlei extraordinare

din 12 noiembrie 202,0 au
fost

reorganizate comisiile
de specialitate nr.1 qi
nr.2 prin Hotdrirea
de consilieri locali USR*PLUS
au trimis membri in

nr 6z[94,(grupul

comisiile dorite). in cadrul

local 10
aceleiaqi Eedinle au fost prezentate qi supuse votului in consiliul
proiectului de
proiecte. Tot in cadrul acestei Eedinle s-a discutat pe marginea
rc.63r4 din 30.10 .2020 privind aprobarca achiziliondrii unei
H9TARARE

autoutilil;are, pfind
deqeurilor

Ia 3,5 tone, necesare pentru coiectarea Ei transportul

seiective Am ridicat problema

studierea proiectelor deoarece au fost

c[,

nu a fost timp necesar

in numdr mare iar

de

afiEarea nu s-a fbcut

fost foarte
pe site-ui oficial al prim[riei cum prevede legea. Disculiile au
pe ordinea de zi' Dupd
tensionate deoarece ceream explicafii la proiecte de
pentru rcpararea unor
disculia avuta consider c6, s-au cheltuit mul1i bani
oblinut'
porliuni ,Ce drum comunal fald de ce e pe teren gi rezultatul
Lar Eedinla extraordinarb

din 14 decembri e 2020 s-a prezentat proiectul

pentru anul 2020'
privind rectihcarea bugetului local, de venituri qi cheltuieli,
lansat
cadrul qedinlei extraordinare din 23 decembrie 2020, s-au
privind
disculii pe marginea proiectuiui de HOTAnAng nr.72y3l2l122020
pentru anul 2020 ))
rectificsrea bugetului iocal, de venituri qi cheltuieli,
pROIECT de HOTARARE r.o;21312L12,2020. Am sesizat c5 s-a pl6tit suma

in

s-a ficut receplia
100000 mii de lei pentru repatalii la drumul Plosci-Ghica,
23 decembrie m-am
pafital|,pe data de 2I decembrie 2020 ora 13, pe data de
mdcar o lopata de balastru
9i nu era nici o lucrare executatd,
Mihail qi ne-a raspuns c6 se
s6 fie pus. Am intrebat pe domnui primar Mechno
fim traqi in leapd pentru
vor face iucrurile in primdv ar6,,lacare eu am spus sd nu
s-a adus in disculie de cltre
c6 tot Sa pl[tit qi nu s-au fbcut lucr6ri. De asemenea

deplasat la

falalui

domniqoara consiliera de

Ia

alian\a USR-PLUS Molco Gabriela, cd este

sd treacd in
primor,rlial sd se aprobe o hotdrare prin care drumuriie forestiere
public al comun ei atdta timp cat ele deservesc mai multe locuinle,
domenji:ul

catune intregi.Am

propus

achtz\1ia de terenuri forestiere

de c6tre institulia

pentru drumurile
primar:iei pentru a putea face schimb cu direclia silvica
bugetui local, dupd
forestiere. Am adus in disculie referitor la bani primili la

redistribuire surna
de 25a000 lei,am
sugerat cd e n".,ocd*
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elevii din comu
na TZY,ARELE
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sucEvE r ,

ampropus ca pe
viitor s6 se aroce
mai corec ta' maimulli
bani deoarece nu
poli cump dra de>l0
rei un cadou

in cele din ur:rnd, Ia

ultima

,sedinfd ordinard din
decembrie 2020,
an, <iin data de
au fost supuse ordinii
29
de zimai muite
qedinfd am propus
proiecte. in aceastd
sd se facd o analjzda
chertuier'or Ia niv,erul
institupiei ptimdriacomunei
funcfionari
lzvoarelesucevei
pentru a se reducer
chertuierite de
sd investim in
infrastructurd (drumuri)
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deoarece sunt
?ntr-

Mulgumesc celor
care mi-au oferit
increderea pentru
a fi co,ns'ier rocar
cd in mandatur
qi
meu voi face tot
posibilur s6 schimbtlm
comuna
?n

22.02.2021

Consiiier local, alianla
USR_pLUS

