RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2016

Stimati cetateni,
Un RAPORT DE ACTIVITATE către dumneavoastră este o obligație prevazuta de
art.51,alin.(4) din Legea nr.2015/2001 a administratiei publice locale.
În primul rând vreau sa va mulțumesc pentru încrederea acordata mie și echipei
PMP la alegerile locale din vara.
Va asigur ca îmi voi onora pana la sfârșitul mandatului juramantul depus:
,,JUR SA RESPECT CONSTITUTIA SI LEGILE TARII SI SA FAC,CU BUNA CREDINTA

,TOT CEEA CE STA IN PUTERILE SI PREICEPEREA MEA PENTRU BINELE LOCUITORILOR
ORASULUI AVRIG SI SATELOR APARTINATOARE. ASA SA IMI AJUTE DUMNEZEU,,

Cu privire la respectarea atributiilor care îmi revin în conformitate cu prevederile Legii
215/2001 a administratiei publice locale:
Am participat în cadrul Consiliului Local AVRIG la 6 ședințe ordinare și la o sedinta de
îndată,toate convocate prin dispozitiile primarului.

Sunt membru în Comisia juridica și presedinte al comisiei de pasuni.
În aceasta perioada, au fost abordate, în principal probleme privind:
-organizarea și funcționarea societatilor comerciale și regiilor autonome de interes local.
-au avut loc diferite rectificari ale bugetului local pe 2016.
-stabilirea și aprobarea de taxe și impozite pentru anul 2017.

-am votat împreuna cu colegi mei aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru
construire capela în Avrig și Marsa
-am votat și aprobat modificari la documentatie tehnico-economica pentru modernizarea
strazii Iazului din Avrig.
-am votat și aprobat documentatia tehnico-economica de reparație capitala a drumului
Marsa intrare dinspre Racovita – interior localitate -Marsa ieșire spre Avrig.
-am votat și aprobat documentatia tehnico-economica DALI consiolidare clădire și
extindere Casa de Cultura Avrig.
-am votat și aprobat o majorare de capital la SC ENEV pentru finalizarea investitiei la
transformatorul de pe Valea Avrigului.
-impreuna cu colegii de comisie am aprobat proiectul de hotărâre pentru audientele
cetatenilor cu consilieri locali.

- eu, împreuna cu colegi mei din PMP suntem singuri consilieri locali care am inițiat
proiecte de hotărâre : proiect de hotărâre privind transparenta achizitilor publice, cum se
cheltuiesc banii cetatenilor de către Primaria Avrig .
: proiect de hotărâre privind decizile de impunere pentru stabilirea impozitelor
și taxelor locale.
:proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta în cadrul
Consiliului Local Avrig(cu amendamentele colegilor sa stabilit o regula clara cu privire la
presedintele de sedinta )

-in calitate de consilier local am contestat la Institutia Prefectului doua hotarari de consiliu care din
punctul meu de vedere au fost ilegale,la prima hotărâre am avut câștig de cauza iar la cea de a
doua răspunsul o să il primesc doar peste 4 luni.
-sunt consilierul local care a făcut prima interpelare primarului
Orașului Avrig ,interpelare la care nu am primit răspuns scris nici
după 120 de zile.

-impreuna cu colegi mei din PMP am făcut adrese primarului,rugandul sa prinda pe bugetul din
2017 al Orașului Avrig mai multe investitii pentru reabilitarea și modernizarea unor drumuri, cum
ar fi str. NEGOIU,str.LIBERTATII,str.ZORILOR,str.JOAGARULUI,strazi scurte care sunt situate intre
doua drumuri asfaltate.
-am făcut adresa cu privire la executarea unui tratament bituminos pe străzile UNIRII,PRUNDUL
MIC,PRUNDUL MARE,SERBOTA,STADIONULUI.
Consideram ca aceste lucrări de investitii sunt necesare datorită starii deplorabile a
drumurilor și nu în ultimul rând au ca scop imbunatatirea calitatii vieții locuitorilor orașului Avrig.
-in calitate de consilier local am acordat audiente cetatenilor după un calendar stabilit DE CATRE
Consiliul Local Avrig ,am fost pe teren împreuna cu colegi din comisia de pasuni ori de câte ori a
fost cazul.
-in sedintele de consiliu local și pe comisii am avut amendamente și întrebări referitoare la
proiectele de hotarari propuse pe ordinea de zi.
-ca și nerealizări aș vrea sa punctez lipsa unei majoritati sau formarea unei majoritati în Consiliul
Local AVRIG,majoritate cu care puteam sa punem mult mai mult în aplicare Programul Politic Local
al PMP.
-o alta nerealizare în 2016 este esuarea tratativelor de achiziționare a unui teren pentru construcția
unei Crese pe raza orașului Avrig.
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Consilier Local PMP al Orașului AVRIG
PARASCHIV ALEXANDRU

Către,

Primaria Orașului Avrig
și
Consiliul Local al Orașului Avrig

Alăturat prezentei, depun RAPORTUL DE ACTIVITATE pentru perioada
IULIE -DECEMBRIE 2016.

Solicit ca acest document să fie făcut public,conform legii.

Consilier Local PMP
Paraschiv Alexandru

