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Bălăşescu Marius, consilier local al Consiliului Local al Municipiului Săcele, 

Preşedintele  Comisiei de specialitate nr. 1, ales pe listele Partidului  Social Democrat, în 

baza art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare şi în baza art. 50 alin. 3 din Legea nr. 393/2004  

privind Statutul aleşilor locali am  întocmit raportul de activitate pe anul 2016. 

În cursul anului 2016, Consiliul Local al Municipiului Săcele s-a întrunit de 6  ori în 

şedinte ordinare şi 5 sedințe de îndată. În cele 11  şedinte, Consiliul Local al Municipiului 

Săcele a adoptat un număr de 84 de hotărâri. 

Am participat la toate şedinţele de lucru în cadrul Comisiei nr. 1 (Buget Finanţe)  şi 

împreună cu membrii comisiei am analizat şi avizat materialele care au fost supuse dezbaterii 

şi aprobării Consiliului Local. 

 În calitate de Preşedinte al comisiei nr 1 ( Buget-Finanţe) am contribuit la crearea 

unui mediu optim de lucru şi dialog pentru toţi membrii comisiei de specialitate nr 1. În 

aceeaşi calitate de Preşedinte al Comisiei nr 1 am manifestat o totală deschidere la solicitările 

tuturor celor  care mi s-au adresat. 

În comisia nr 1 (Buget-Finanţe), prin natura atribuţiilor ce intră în responsbilitatea 

acestei comisii, am dezbătut şi avizat toate proiectele de hotărâre ce au avut în vedere corecta 

şi eficienta cheltuire a banului public.  

Am inițiat, alaturi de membrii comisiei nr 1 din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Săcele, Proiectele de Hotărâre nr 42173/13.07.2016 ; 57776/20.10.2016. 

În intevalul iulie- sept. 2016  am fost Preşedintele de Sedinţe al Consiliului Local al 

Municipiului Săcele. În această calitate am asigurat buna desfăşurare a şedinţelor de plen ale 

Consiliului Local al Municipiului Săcele. Pe parcursul celor 3 luni de zile în care am asigurat 



conducerea sedințelor Consiliului Local al Municipiului Săcele au fost adoptate un număr de 

34 proiecte de hotărâre . 

În cadrul sedinţelor de plen ale CL Săcele am participat în mod activ la dezbaterea 

materialelor aflate pe ordinea de zi ( proiecte de hotărâri, informări, diverse etc) . 

Am luat parte la dezbaterea tuturor materialelor și mi-am exprimat votul asupra tuturor 

punctelor aflate pe ordinea de zi a ședintelor  prin vot favorabil, împotrivă sau abținându-mă, 

avand în vedere întotdeauna interesele cetățenilor și ale comunității locale, respectiv buna 

gestionare a fondurilor publice. 

Am contribuit, împreună cu executivul Primariei Municipiului Săcele, la rezolvarea 

unor probleme ale cetăţenilor din zona Turcheş (reparaţii stradale, igienizarea unor zone, 

siguranța circulației etc ). Deasemenea, am solicitat diversele servicii din subordinea  

Primăriei Municipiului Săcele pentru rezolvarea problemelor săcelenilor, ori de cate ori a fost 

cazul.   

Am participat la diversele manifestări şi acțiuni organizate la nivelul Municipiului 

Săcele, precum: 

- Ceremonii festive organizate cu ocazia unor sărbători naţionale (Ziua Naţională a 

României, Ziua Eroilor, Ziua Armatei) prin depunere de coroane; 

- Sărbatori religioase;  

          -Manifestări culturale de amploare, precum Sântilia, Ziua bunului vecin etc.  

Întrega activitate de la nivelul CL al Municipiului Săcele, pe parcursul anului 2016, 

am desfăşurat-o având în vedere interesele cetăţenilor și ale comunității locale respectiv buna 

gestionare a fondurilor  publice  din Municipiul Săcele.  

 

                                                                                  Consilier Local 

Bălăşescu Marius 
 


