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RAPORT DE ACrIVITATE

al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociaIă, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură
pentru perioada ianuarie - decembrie 2017

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociaIă, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură din
cadrul Consiliului Local Campulung Moldovenesc s-a constituit in anul 2016, fiind numita in
sedinta de constituire a consiliului lacal. Componenta comisiei nu a suferit modificari de la
constituire si pana in prezent. Comisia este compusa din urmatorii consilieri :
- Cristinari Filaret - PNL
- Alvirescu 10ana- Tatiana - PNL
- Moroşan Nicolai - PNL
- Giosan Nicolai - PNL
- Posa Adrian - PSD
Comisia a ales presedinte pe durata mandatului pe consilierul Cristinari Filaret si secretar pe dna
consilier Alvirescu Ioana-Tatiana.
Comisia a desfasurat o serie de activitati dintre care prezentam:
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Preluarea corespondentei trimisa, in format electronic, de catre executiv;
Luarea la cunostinta si studierea proiectelor de hotarari propuse si aflate pe ordinea de zi
a fiecarei sedinte ordinare sau extraordinare;
Efectuarea unei analize detaliate a proiectelor de hotarari propuse, impreuna cu membri
comisiei, dar si cu specialisti apartinand executivului Primariei Campulung
Moldovenesc, invitati la discutii, in cadrul sedintelor de comisie;
Intocmirea proceselor verbale aferente fiecarei sedinte de comisie si a rapoartelor de
avizare aferente fiecarui proiect de hotarare:
Elaborarea si propunerea unor amendamente care au vizat proiectele de hotarari propuse
etc.
In anul 2017 comisia s-a intrunit in 25 sedinte de lucru in care au fost dezbatute un numar
de 155 proiecte de hotarari impreuna cu documentele anexate referitoare la expunerile de
motive si rapoartele cornpartirnentelor de specialitate din aparatul primariei. De asemenea
au fost dezbatute un numar de 51 de adrese, rapoarte, informari si solicitari adresate
consiliului local.
Au fost intocmite un numar de 112 rapoarte de avizare la proiectele de hotarari analizate;
In urma dezbaterilor, pentru un numar de 4 proiecte au fost formulate un numar de 4
amendamente.
In anul 2017 nu s-au formulat solicitari de audiente in cadrul comisiei;
Rezultatul dezbaterilor a fost anuntat in plenul Consiliului Local prin exprimarea
punctului de vedere al comisiei.
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