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Raport de activitate pe anul 2017 
 

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Săcele și a Legii 
Administrației Publice Locale nr. 215 / 2001 cu modificările și completările ulterioare, prezint 
următorul raport de activitate pe anul 2017. 

Activități în Consiliul Local și comisii de specialitate 
Am participat la toate cele 12 ședințe ordinare convocate în 2017. 

Am participat la 8 din cele 10 ședințe de îndată convocate în 2017.  

Am participat la 1 ședință extraordinare în 2017.  

Am prezidat ședințele Consiliului Local în perioada aprilie-iunie 2017. 

În cadrul ședințelor, în cursul anului 2017 am avut următoarea activitate:  

- Proiecte inițiate / co-inițiate : 8 
- Amendamente formulate : 2  
- Luări de cuvânt: 38 

Sunt membru în comisia permanentă pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură, 
participând la toate ședințele comisiei. 

Am implementat o soluție informatică în vederea trierii solicitărilor de lemn de foc pentru populație.  

Sunt membru în comisia tehnică de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate 
închirierii, ce fac obiectul Legii nr. 152/1998. În cursul anului 2017 am analizat 59 de dosare depuse 
de către solicitanți  

Am participat la elaborarea Regulamentului de acordare a materialului lemnos către populaţia 
Municipiului.  

Consilii de administrație  
Sunt membru în Consiliul de Administrație al grădiniței „Rază de soare”, în cursul anului 2017 nefiind 
convocat niciodată.  

Sunt membru in Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Săcele cf. HCL 94/2017.  
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Audiențe 
Am realizat întâlniri și dezbateri pe diverse subiecte, am transmis sesizările cetățenilor, dintre care 
unele au fost soluționate cu implicarea executivului.  

 

 Săcele  Consilier Local,  
  20/03/2018 Ciprian NIȚESCU 

   


