
lzi
Consiliul Local pausesti
Comuna Pausesti
Judet Valcea

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2O2O
AL CONSILIERULUI LOCAL BAZAC OUrUrifNU

Pe parcursul anului 2o2o am participat la toate gedinfele consiliului local atcomunei Piugegti, la dezbaterile comisiei pentru programe de dezvoltareeconomico-sociala, buget finante, administrrrii" ooreniului public si privat alcomunei, agricultura, gospodarire comunata, protectia mediului, servicii si comertal cdrui membru am fost si la oezoiteiiie 
-comisiei 

pentru implementareastrategiei de dezvoltare a localitatii, p"niru piogr"r" de dezvoltare economicosociala, pentru buget-finante, pentru administralea domeniului public si privat allocalitatii, pentru agricultura, industrie si com"rt, go.podarirea localitatii, pentru

:n$:"tea 
serviciilor catre cetateni ar cJrei-membru sunt atituri de beirarti

in colaborare cu ceilalti colegi am urmarit modul de derulare si ?ndeplinirea proiectelor de hotirdre supuse aprobdrii consiliului local, ,, ,ri=.t si aprobatprograme de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare ateritoriului, am aprobat bugetul tocal, contul oe incheier" 
" "*"icitiului 

bugetar,am stabilit impozite si taxe iocale, precum si taxe speciale, in conditiile legii.Am stabilit si am participat la misurile n".."."r. pentru construirea,intretinerea si modernizarea orumuritor, 
- 

piouritor, preclm- 
'si 

a intregiiinfrastructuri apartinand ciiror de comunicatii de interes rocat .Am asigurat, pril competentele mete, conditiile materiale si financiarenecesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciiror puoiice de educatie,sanatate' cultura, tineret si sport. Am contribuit la protectia, conservarea,restaurarea obiectivelor de interes public local.
Referitor la activitatea cultuiata am participat alituri de ceilalti colegi, laevenimentere desfdgurate ra niverur .orrnit5iii lo.[r".
M-am implicat activ, aldturi oe c_oregi, in 

"rigrrarea 
unei bazemateriale acomunei gi in realizarea unui aspect pldcut-al orumuriror comunate, tuand parte laactivitdJile gospodd.regti Tntreprinse pe drumurire din rocaritate

Am organizat periodic Tntalniri ., ."ui.;ii;ln sectorul de care rdspund, pecare i-am mobilizat y gureJe ganfurile, ri tri" 
"rborii 

care sunt in imediataapropiere a reteletor de telefonie si-oistiibutio a-energiei electrice, sd Tmprigtie
:;ffli:i" u' macadamur care a rost aous p"itru Tmbuniti[irea drumuriror

La aceste intalniri ceti[enii au ridicat anumite probleme pe care le - amprezentat ?n cadrul gedin[elor de consiliu, unde au iost dezbitute, iar ln marea lormajoritate au fost aprobaie.
Gonsilier,

BAZAC DUMITRU
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R-APORT DE ACTIVITATE

AL VICEPRIMARULUI COM UNEI PAUSESTI

PE ANUL2O2O

Raportul anual al alesilor locali este principalul instrument de informare
referitor la modul de gestionare al problemelor localitatii, la modul in care

autoritatile solutioneaza problemele din ce in ce mai complexe care stau in
atentia administratiilor publice locale.

ln calitate de viceprimar imi desfasor activitatea in baza atributiilor
stabilite prin dispozitiile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificarile si completarile ulterioare, precum si a celorlalte acte normative in

vigoare.

Va rog sa-mi permiteti ca in legatura cu activitatea desfasurata in anul
2020, sa va informez urmatoarele: atributiile de seviciu ale viceprimarului
sunt delegate din atributiile primarului prin dispozitie.

Tin sa mentionez ca si in anul 2O2O am beneficiat din partea colectivului
Primariei de tot spijinul necesar pentru a-mi rezolva sarcinile care rni-au
revenit avand ca suport sprijinul constant si consistent precum si increderea
domnului Primar si al dumneavoastra , al majoritatii membrilor Consiliulul
local Pausesti.

ln anul 2020, am participat la toate sedintele de consiliu,m-am straduit
ca la documentele prezentate sa fac o analiza pertinenta a starii de lucruri, sa

propun cai clare de actiune pentru viitor.

ln anul 202A, la Primaria Pausesti, volumul de munca a fost mare, in
consesns cu legislatia in vigoare, cu cerintele etapei pe care o parcurgem, dar
si cu stilul de munca dinamic, responsabil si exigent innprimat de conducere,
subordonat satisfacerii interesului general al locuitorilor.

Acest fapt presupune edorturi personale de autodepasire pentru a

corespunde unor standarde profesionale tot mai inalte. Subordonat direct d-



lui Primar si inlocuitorul de drept al acestuia, perceptia generala, unanim

acceptata, este aceea ca viceprimarul trebuie sa cunoasca toate problemele

localitatii, sa se implice tota! in rezolvarea acestora iar prestatia sa fie la
inaltimea sarcinilor.

ln anul 2020, in com. Pausesti, s-au derulat urmatoarele lucrari:

-refacerea si intretinerea drumurilor comLrnale si satesti de cate ori a fost
nevoie

-executarea de rigole pe drumurile comunale si satesti

-reabilitarea si modernizarea Scolii cu clasele l-lV,Serbanesti

.- -construirea de garaje pentru utilajele primariei

-modernizarea centrului civic a! comunei

-refacerea acoperisului la Casa de Cultura

-intabularea drumurilor satesti

-imbunatatirea iluminatului public

ln ceeace ma priveste am supravegheat in mod constant aceste lucrar!

pentru a fi efectuate in bune conditii si de calitate"

Am raspuns la toate solicitarile cetatenilor si i-am ajutat la rezolvarea

problemelor care le-au intampinat pe durata executarii lucrarilor de
\!- modernizare a DJ 6468.

M-am ocupat de organizarea si desfasurarea in bune conditli a alegerilor

locale si parlamentare .

Am luat masuri pentru depozitarea deseurilor menajere, industriate sau

de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza

comunei,"precurn si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru

asigurarea scurgerii apelor mari.

Am luat masuri pentru prevenirea si dupa caz gestionarea situatiilor de

urgenta. Ann participat la toatb actiunile pe situatii de urgenta.



ln domeniul protectiei sociale, am avut in vedere planificarea activitatii
si instruirea in domeniul securitatii muncii a persoanelor la Legea

41612001,(intocmirea programului si defaicarea lui pe luni), si executarea
lucrarilor planificate.

Referitor la problemele legate de sanatate, am monitorizat starea de
sanatate a populatiei,am identificat cazurile vulnerabile, si am stabilit masurile
care se impun cu diferite ocazii.

Am facut parte din comisiite de cercetare, care s-au deptasat la

solicitarea cetatenilor pentru rezolvarea diferitelor probleme sau a

conflictelor minore.

M-am ocupat de aprovizionarea scolilor si unitatilor administrative cu

lemnul de foc necesar pentru incalzire in sezonul rece.

Consider ca prin activitatea desfasurata am incercat sa fiu un sprijin si

un suport de nadejde pentru primarul comunei in toate actiunile si proiectele
pe care ni le-am propus, sa-mi aduc aportul atat in rezolvarea problemelor
ridicate de cetateni si nevoile comunei, cat si in ce priveste dezvoltarea
localitatii noastre si la imbunatatirea relatiei dintre primarie si cetateni.

Relatia mea cu Consiliul Local a fost foarte buna, tinand cont de sistemul
administrativ romanesc, viceprimarul este reprezentantul consiliului local

(organ colegial cu rol legislativ) in institutia primarului (organ executiv).

Multumesc tuturor colegilor mei consilieri, indiferent de apartenenta tor
politica, pentru tot efortul depus in folosul comunitatii, in anul care s-a incheiat

Nu in ultimul rand vreau sa multumesc si aparatului de specialitate al

primarului, care a dat dovada de responsabilitate si profesionalism in sarcinile
primite de la mine si de la domnul primar.

Cu respect,

VICEPRIMAR

GoRAN GHEoRFHt,40'
V
l



Raport de activitate pe anul2A20

Gheorghe

Subsemnatul Bugiu Gheorghe, consilier in Consiliul Local al

comunei P[ugeqti, judeful V6lcea, conform art.225, alin. 2, din OUG nr.

57120L9, privind Codul Administrativ, doresc s[ aduc in fala locuitorilor
comunei Pluqeqti raportul meu de activitate pe anul 2020.

in calitatea mea de consilier local, am participat la toate qedinfele

Consiliului Local, in cadrul cirora s-au propus, dezbltut, emis qi aprobat

hotdr0ri ale Consiliului Local, care au dus la imbunltil[irea vie]ii
cetlfenilor localitlfii noastre.

Am fficut parte din Comisia Buget Finanle, analizend, dezbltfind qi

avizdnd toate proiectele, venind cu propuneri personale, pentru ca

localitatea s5 se dezvolte pe toate planurile (economic, cultural, sportiv,
sanitar, social qi altele).

Anul 2020 a fost anul in care am dus o b5t[lie acerbl impotriva
epidemiei SARS-COV-2, fEc6nd parte din Comisia pentru Situafii de

Urgen![ la nivelul localitltii, luend hotlrdri care au fost in folosul gi

aj utorul locuitorilor comunei PIuqeqti.

Ca reprezentant al satului $erblneqti, am menfinut permanent

leg6fura cu locuitorii satului, am adus la cunoqtinta lor toate proiectele de

Consiliu Local cu impact asupra imbundtSfirii vie{ii qi, prelu6nd mesajele

lor, le-am adus la cunoqtinfa autoritdfilor administrative penfru

solufionare.

tn calitate de consilier local, am depus la termen, in conformitate cu
prevederile legale, declarafiile de avere gi interese.



Mi-am desftqurat intreaga activitate de consilier local al comunei
Plugeqti in folosul Ei pentru prosperitatea comunitAfii din care fac parte qi

ma oblig ca qi pe viitor sd depun elorturi pentru rezolvarea problemelor
concetlfenilor mei, prin inilierea unor proiecte Ei hotlr6ri de Consiliul
Local, care sI vin[ in sprijinul ;i folosul 1or, precum qi la dezvoltarea
comunei cu respectarea legislafiei in vigoare.

Data

2t .at.2azt

Semnltura

Consilier Local Bugiu Gheorghe
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2O2I AL CONSILIERULUI LOCAL
DEACONU VASILE

In conformitate cu prevederile art.51,alin.(4) din Legea nr.2l5l200l,R,cu modificarile
si completarile ulterioare,va informez ca in perioada 0l-01-2020 - 3l-12-2020 ,lunar am
participat la toate sedintele de Consiliu Local ,atat la cele ordinare cat si la cele
extarordinare ,in care s-au dezbatut proiectele de hotarari. La unele proiecte am luat
cuvantul propunand amendamente care s-au supus la vot, aprobandu-se in plenul
consiliului.

De asemenea fiind membru in comisia de specialitate a Consiliului Local Pausesti-
Comisia pentru implementarea strategiei de dezvoltare a localitatii, pentru
programe de dezvoltare economico-sociala, pentru buget finante, pentru
administrarea domeniului public si privat al localitatii, pentru agricultura, industrie
si comert, gospodarirea localitatii, pentru gestionarea serviciilor catre cetateni am
participat la redactarea rapoaftelor comisiei si a proceselor verbale ,am tinut lunar
sedinte in cadrul comisiei unde s-au dezbatut proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de
zi ,dand aviz favorabil .

Lunar am tinut audiente cu cetatenii din sectorul meu unde mi-au propus sa fie reparate
drumurile satesti cat si cele agricole, sa fie inlocuite ldmpile de iluminat public, defrisarea
arborilor de pe marginea drumului si dezapezirea drumurilor.

Maioritatea problemelor prezentate de catre cetateni le-am supus dezbaterii in sedintele
din consiliul local ,fiind rezolvate in cursul anului 2020 de catre executivul Comunei
Pausesti.

Am insistat pentru modernizarea drumurilor din satul Pausesti - strada Tilvici,
La Nema, La Enache, qi Valea Glodului.

Am participat cu cei de la "Ajutorul Social" la curatarea rigolelor gi a santurilor pe
strazile mai sus menfionate.

In sectorul meu am mobilizat cetatenii sa desfunde podetele, sa curate arborii de pe
marginea drumulLri care afecteaza iluminatul public.

Atunci cand am fost chemat de catre domnul Primar pentru a participa la unele actiuni
de la nivelul comunei am fost prezent, colaborand pe parcursul intregului an foarte bine.

CONSILIER
DEACONU VASILE PAUSESTT 22-01.2021
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ln anul 2020 am participat la toate gedinfele consiliului local al comunei piugegti,

la dezbaterile comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociata, buget finante,administrarea domeniului pubtic si privat al comunei, agriculturr, go.poo.rire comunala,protectia mediului, servicii si comert al carui memblu am fos-t, ipoi la dezbaterilecomisiei pentru administratie publica locala, juridical, pentru apaiarea ordinii si linistiipublice-, a drepturilor cetatenilor, pentru organizarea si functionarea aparatului despecialitate al primarului, a instituiiilor si sirvicilor publice de interes local, pentrusocietati comerciale in care comuna este actionar sau asociat , asociatii de dezvoltarelocala si servicii in care comuna este asociat , peniiu cooperare instututionala pe planintern siextern al cdrui membru sunt aldturi oe'cbirarli colegi
Am stabilit.si am participat la mdsurile n"."rir. pentru construirea, intretinereasi modernizarca drumuriior, podurilor, precum si a intregii inrrastiuctuii apartinand cdilorde comunicatii de interes local .

[n colaborare cu ceilalti colegi am urmarit modul de derulare si indeplinire aproiectelor de hotirAre supuse aproblrii consiliului local, am avizat si aprobat programede dezvoltare economico-sociald, de organizare si amenajare a teritoriutui, am aprobatbugetul local, contul de incheiere a eiercitiului bugetar,'am stabilit impozite si taxelocale, precum si taxe speciale, in conditiile legii.
Referitor la activitatea culturald am- participat aldturi de ceilalli colegi, laevenimentele desfigurate la nivelul comunitdlii iocate.

. Am asigurat, prin competentele mele, conditiile materiale si financiare necesarepentru buna functionare a institutiilor si serviciilor pubtice de educatie, sanatate, cultura,tineret si sport. Am contribuit la protectia, conservarea, restaurarea obiectivelor deinteres public local.

Y-'f^ implicat activ, aldturi de colegi, in asigurarea unei baze materiale acomunei gi in realizatPa^ unui aspect plicut-al drumurilor comunale, lu6nd parte laactivitdtile gospodiregti intreprinse in..ipecial pe-orumurite din satul Valeni respectivdrumurile :"Valea Boldului" , " Poeni"'si "Giilici" si pe drumul comunal din satulBarcanele,respectiv,,Ulita la Barbu,,
Am organizat periodic intdlniri cu cetdlenii din sectorul de care rdspund, pe carei-am mobilizat sd :yj9t" gan[urile 9i se imfiasii" orrrstrut gi macadamut care a fostadus pentru imbu nitilirea- d ru m uri lor com u nale.
La aceste Tntdlniri cetdlenii au ridicat anumite probleme pe care le - amprezentat ?n cadrul gedinlelor de consiliu, unde au fost dezbitute, iar in marea lormajoritate au fost aprobate.

Consilier,
DIACONESCU
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Consiliul local Pduqeqti
Comisia pentru administra{ie publicd local6, juridic6, pentru apdrarea ordinii qi

e"qLll

linigtii publice, a drepturilor cetSlenilor, pentru organizarea qi funclionarea
aparatului de specialitate al primarului, a instituliilor Ei serviciilor publice de
interes local, pentru societSli comerciale in care comuna este aclionar sau
asociat, asocialii de dezvoltare locald si servicii in care comuna este asociat,
pentru cooperare institulionalS pe plan intern qi extern

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANAL 2O2O

AL CONSILIERULAI LOCAL
citNusn nruru

Pe parcursul anului 2020 am participat la qedinlele consiliului local al
comunei PduEeqti precum qi la dezbaterile comisiei pentru administralia publica

Pe parcursul anului

locald, juridicS, pentru apdrarea ordinii qi liniqtii publice, a drepturilor
cetdlenilor, pentru organizarea ;i func(ionarea aparatului de specialitate al
primarului, a instituliilor ;i serviciilor publice de interes local, pentru societSli
comerciale in care comuna este aclionar sau asociat, asocialii de dezvoltare
locald gi servicii in care comuna este asociat, pentru cooperare institulionald pe
plan intern qi extern al cbrei preEedinte sunt, aldturi de ceilal1i colegi.

In colaborare ou ceilalli colegi am urmdrit modul de derulare Ei indeplinire
a proiectelor de hotdrdre supuse aprobdrii consiliului local, am avizat Ei aprobat
programe de dezvoltare economico-sociald de organtzare Ei amenajare a
teritoriului, am aprobat bugetul local al comunei Pduqeqti, contul de incheiere a
exerciliului bugetar,rectificarea bugetului.

Am stabilit mdsurile necesare pentru construirea, intrelinerea qi

modernizarea drumurilor, podurilor precum qi a intregii infrastructuri apar{inAnd
cdilor de comunicalii de interes local.

Am asigurat prin competenlele mele condiliile materiale qi financiare
necesare pentru buna funclionare a instituliilor Ei serviciilor publice de
administrafie publicd local6, ordine Ei liniqte publicS.

M-am implicat activ, alSturi de colegi, in asigurarea unei baze materiale
pentru comund precum qi in realizarea unui aspect pldcut al drumurilor
comunale, lu6nd parte la activitF4ile gospoddreqti intreprinse pentru bunul mers
al comunei qi mullumirea tuturor cetdfenilor.

Am organizat periodic int6lniri cu cetdlenii din sectorul de care rdspund, pe
care i-am mobilizat sd curele qanlurile Ei sd colecteze selectiv deEeurile .

La intAlnirile avute cu cetSlenii au fost ridicate diferite probleme pe care le-
am prezentat in cadrul qedin{elor de consiliu, unde au fost dezbdtute, iar in
marea lor majoritate au fost aprobate Ei deci rezolvate.

Consilier local,
cAnvugn EMrL

.t A



J*,,,,683! &&vConsiliul local Pduqegti
Comisia pentru administra{ie publicd localS, juridicd, pentru apdrarea ordinii qi

liniqtii publice, a drepturilor cetSlenilor, pentru organtzarea qi funclionarea
aparatului de specialitate- al primarului, a institu{iilor qi serviciilor publice de
interes local, pentru societdli comerciale in care comuna este aclionar sau
asociat, asocialii de dezvoltare locald Ei servicii in care comuna este asociat,
pentru cooperare institufionald pe plan intern Ei extern

RAPORT DE ACTIVITATE

in perioada ianuarie - septembrie 2020, am activat ca membru al Comisiei
pentru implementarea strategiei de dezvoltarc a localitSlii, pentru programe de
dezvoltare economico-sociald, pentru buget-finanle, pentru administrarea
domeniului public qi privat al localitElii, pentru agriculturS, industrie qi comer!,
gospod6rirea localitAlii, pentru gestionarea serviciilor cdtre cetdfeni, in perioada
noiembrie - decembrie 2020, am actival aa membru al Comisiei pentru
administra{ia publicd locald, juridicd, pentru apdrarea ordinii qi liniqtii publice, a
drepturilor cetSlenilor, pentru organizarea qi funclionarea aparatului de
specialitate al primarului, a instituliilor qi serviciilor publice de interes local,
pentru societdli comerciale in care comuna este aclionar sau asociat, asocialii de
dezvoltare locald qi servicii in care comuna este asociat, pentru cooperare
institulionalS pe plan intern qi extern.

Am participat la Eedinlele consiliului local al comunei PbuqeEti precum qi

la dezbaterile ambelor comisii, aldturi de ceilalli colegi.
in colaborare cu ceilal1i colegi am urmdrit modul de derulare qi indeplinire

a proiectelor de hotdrdre supuse aprobdrii consiliului local, am avizat qi aprobat
programe de dezvoltare economico-sociald de organizare qi amenqare a

teritoriului, am aprobat bugetui local al comunei Pdugeqti, contul de incheiere a

exerciliului bugetar, rectificarea bugetului.
in plenul de qedinld al comisiei au fost dezbdtute ;i alte teme de interes

local, aduse in atenlia comisiei de cdtre cetdlenii localitdlii, cu ocazia adundrilor
cetdleneqti iar marea lor majoritate au fost rezolvate in interesul cetdfenilor
comunei

M-am implicat activ, alSturi de colegi, in realizarea unui aspect pldcut al
drumurilor comunale, lu6nd parte la activitdlile gospoddreqti intreprinse pentru
bunul mers al comunei si multumirea tuturor cetdtenilor.

Consilier local,
NEDELCU CONST AUDTU
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