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RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2021
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Tn anul 2021 am participat alaturi de colegii consilieri la toate $edintele ordinare $i $edintele
extraord inare $i in tot atatea $edinte de comisie desfa$urate 1n genera l o n-line sa u cu o ora 1'nainte de
$edinta de plen.
Din 11 noiembrie 2020, cand s-a vot at componenta comisiilor de specialitate, din cadru l
consiliului local, am fost ales secretar al comisiei buget-finante, administratie publica locala,

amenajarea teritoriului $i urbanism. Din aceast a comisie alatu ri de mine mai fac parte si urmatorii
consilieri locali: Valean Grigore Daniel, Ani Leon, Dene$ loan $i Martita Paul Vio rel.
Tn cadrul comisiei s-au emis 1n cursu l anu lui 2021, avize favorabile pentru 1'nscrierea proiectelor pe
ord in ea de zi a $ed intelo r ordinare cu recom andarea dezbaterii lor 1n plen $i un aviz negativ pentru
proiectul nr. 59 din 20 21, cand am propus mandatarea primarului, sa voteze 1'mpotriva cre$terii
tarifelor la apa $i cana lizare, 1n cadrul ADI Apa-Canal 8-N, da r din pacate acestea au crescut, 1'ntrucat
majoritatea reprezentantilor ce lorl alte UAT-uri au votat cre$terea acestora. De asemenea s-au emis
avi ze favorabile $i pentru proi ect ele de hotarare din cadrul $edintelor extrao rdinare, din care pentru
proiectul nr. 33 din 4.06.2021 s-a emis aviz pozitiv conditionat de sol icitarea ca pentru exploata re
mase i lemnoase sa fie respectate prevederile art. 6 din regulamentul de exploatare al m asei lemnoase,
aprobat prin HG 715/2017, cu modificarile $i co mpl eta ril e ulterioare, ad ica:
,,Art.6 din regulamentul de valorificare a masei lemnoase ....

(3) Masa lemnoasii previizutii la a/in. {1) se valorificii ,n conditiile prezentului regulament.
Face obiectul valorificiirii, prin modalitiitile previizute la art. 1 lit. x), volumul de masii lemnoasii
riimas disponibil dupii asigurarea necesarului, ,n urmiitoarea ordine de prioritate, pentru:
a) consumul populatiei;
b) consumul propriu al unitiitilor de interes local finantate integral sau partial de la bugetul de stat
sau bugetul local, care nu des/ii$oara activitate economicii ,n sensu/ reglementiirilor comunitare rn
domeniul ajutorului de stat;
c) consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publicii a
unitatii administrativ-teritoriale respective.
(4) Criteriile, volumele $i prioritiitile privind va/orificarea masei /emnoase previizuta la a/in. (3) sunt
stabilite de consiliul local al unitiitii administrativ-teritoriale care este proprietarul acestui fond
forestier.
(5) Dupii asigurarea necesarului previizut la a/in. (3), masa lemnoasii $i /emnul fasonat se pot
valorifica a/tor solicitanti, mconditiile prezentului regulament.
Cu alte cuvi nte s-a propus $i s-a votat ca 1'ntreaga masa lemnoasa sa se distribuie pe baza de
cerere, catre populatia comunei noastre $i doar daca ramane masa lemnoasa nesolicitata $i nevanduta
populatiei, acesta sa fie vanduta catre alti beneficiari, 1n ordinea indicata de lege.
Tn cadrul $edintelor de plen am votat ,,pentru", la toate proiectele la care comisia din care fac
parte, a emis aviz favorabil, am depus 1mpreuna cu colegii din PNL $i nu numai, referate pentru
realizarea urmatoarelor obiective: parcare gradinita Dumitra, alveola statie ca min, realizare adrese de
e-mail dedicate fiecarui serviciu din cadrul primariei, parcare zona Centru $coala $i pare Cepari,
trotuare Cepari, trotuare Tarpiu, trotuar $i statie autobuz zona Tabla din Dumitra, iluminat public Via
Noua, podet $COala, podete pietonale Centru Dumitra $i zona Sectie Dumitra. Toate aceste investitii au
fost preluate in proiectul de buget $i mai apoi in rectificarile bugetare ce au urmat, dar din pacate
unele 1'nca nus-a u realizat. Din acest motiv am votat proiectul de buget $i mai a poi rectificarile
acestuia.

De asemenea la proiectul de hotarare nr. 43/26.08.2021, am depus urmatorul amendament:
,,Avand 1n vedere adresa nr.2648/26.08.2021 din partea Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitarii
pentru gestionarea integra/a a de$eurilor municipale 1n Judetul Bistrita-Niisiiud, grupul de consilieri
PNL-Dumitra propune modificarea Art.3 - lit. a, astfel:
a). Verificarea respectarii obligatiilor utilizatorilor serviciului, persoane fizice $i juridice, de separare
corectii la sursii a de$eurilor $i predarea /or, 1n recipienti diferiti, pe 4 f ractii (de$euri reziduale, de$euri
de plastic/metal, hortie/carton $i sticfa), catre operatorul de colectare $i transport al de$eurilor, 1n

vederea preveniril $1 combaterii fenomenului de separare incorecti:i a de$eurilor. 11
Acest amendament a fost preluat ulterior de ADI De$euri si supus aproba rii celorlalte UAT-uri, astfe l ca
populatia va primii recipienti diferiti(saci) pentru colectarea selectiva a de$eurilor( pubela galbena
pentru plastic si metal, sacul ALBASTRU pentru hartie $i sacul VERDE pentru sticla}.
Mentionez ca am participat activ la toate $€dintele de comisie $i de plen, am sustinut toate
propunerile care mis-au parut benefice pentru comuna noastra, am colaborat foarte bine cu colegii
consilieri din comisie $i foarte bine si cu ceila lt i colegi consilieri, de$i am avut uneori opinii diferite,
lucru care a facut sa se mai incinga spiritele, dar pot spune ca activitatea in Consiliul Local Dumitra, cu
mici exceptii, s-a desfa$urat 1n limitele decentei $i ale bunului simt, iar hotararile aprobate, au fost in
interesul comunitatii pe care o reprezen t am.
Acesta este raportul meu de activitate, 1n cadrul Consiliului Local Dumitra, pentru anul 2021, pe
care ii depun azi 11.06.2022.
Cu stima,
Consilier Local

Buhai Alexandru

