RAPORT DE ACTIVITATE
JUD. elSTRITA-NASAUD
pe anul 2021
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In anu 12021 am part1c1pa a a un e co eg11 cons1 1en a
extraordinare si in tot atatea sedinte de comisi e desfasurate in general on-line sa u cu o ora inainte de

sed inta de plen.
Din 11 noiembrie 2020, cand s-a votat componenta comisii lor de specialitate, din cadrul
consiliului loca l, am fost ales presedinte al comisiei culturii, fnvatiimant, protectie socialii, juridic,
relatii cu cetatenii. Din aceasta com isie alaturi de mine mai fac parte si urmatorii consilieri loca li:
colegul meu Todica Niculita(PNL), Danciu lacob ( PER), Burzo Cri stian (PSD) si Epure Grigore (ALO E) .
In cadru l com isiei s-au emis in cursu l an ului 2021, un numar de 27 avize pozitive pentru proiectele de
pe ord inea de zi a sedin telor ordin are si un aviz negativ pentru proi ectul nr. 59 din 2021, ca nd am
propus mandatarea primarului, sa voteze impotriva crest erii ta rifelor la apa si ca nalizare, in cadrul ADI
Apa-Canal B-N, dar din pacate acestea au crescut, intrucat majoritatea repreze ntantilor celorlalte UATuri au votat cresterea acestora. De asemenea s-au em is 16 avize pozitive si pentru proiect ele de
hotarare din cad rul sedintelor extraordin are, din care pentru proiectul nr. 33 din 4.06.2021 s-a em is
aviz pozitiv co nditionat de solicitarea ca pentru exploatare masei lemnoase sa fi e respactate
prevede ril e art. 6 din regu lamentul de exploatare al masei lemnoase, aprobat prin HG 715/2017, cu
modificarile si completarile ulterioare, adica :
,,Art.6 din regulamentul de valorificare a mase i lemnoase ....

(3) Masa Jemnoasa prevazuta la a/in. (1) se valorifica in conditiile prezentului regulament.
Face obiectul valorificarii, prin modalitatile prevazute la art. 1 lit. x), volumul de masa Jemnoasa
ramas disponibil dupa asigurarea necesarului, fn urmatoarea ordine de prioritate, pentru:
a) consumul populatiei;
b) consumul propriu al unitatilor de interes local Jinantate integral sau partial de la bugetul de stat
sau bugetul local, care nu des/ii$oara activitate economica fn sensul reglementarilor comunitare fn
domeniul ajutorului de stat;
c) consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publica a
unitatii administrativ-teritoriale respective.
(4) Criteriile, volumele $i prioritatile privind valorificarea masei /emnoase prevazutii la a/in. (3) sunt
, ·. stabilite de consiliu/ local al unitatii administrativ-teritoriale care este proprietarul acestui fond
Jorestier.
(5) Dupa asigurarea necesaru/ui prevazut la a/in. (3), masa Jemnoasa $i Jemnul fasonat se pot
valorifica a/tor solicitanti, in conditiile prezentului regulament.
Cu alte cuvinte s-a propus si s-a votat ca intrega masa lemnosa sa se distribuie pe baza de
cerere, catre populatia comunei noastre si doar daca ramane masa lemnoasa nesolicitata si nevanduta
populatiei, acesta sa fie vanduta catre alti beneficiari, in ordinea indicata de lege.
In cadrul sedintelor de plen am votat ,,pentru", la toate proiectele la ca re comisia din care fac
parte, a emis aviz pozitiv, am depus impreuna cu colegi din PNL si nu numai, referate pentru re alizarea
urmatorelor obiective: parcare gradinita Dumitra, alveola statie cam in, realizare site cu adrese deemail dedicate fiecarui serviciu din cadrul primariei, parcare zona Centru Scoala si pare Cepari, trotuare
Cepari, trotuare Tarpiu, trotuar si statie autobuz zona Tabla din Dumitra, iluminat public Via Noua,
podet scoala, podete pietonale Centru Dumitra si zona Sectie Dumitra. Toatea aceste investitii au fost
preluate in proiectul de buget si mai apoi in rectificarile bugetare ce au urmat, dar din pacate unele
inca nus-au realizat. Din acest motiv am votat proiectul de buget si mai apoi rectificarile acestuia.

De asemenea la proiectul de hotararea nr. 43/26.08.2021, am depus urmat orul amendament:
,,Avand in vedere adresa nr.2648/26.08.2021 din part ea Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara
pentru gestionarea integrala a de$eurilor municipale i'n judeful Bistrifa-Nasaud, grupul de consilieri
PNL-Dumitra propune modificarea Art.3 - lit. a, astfel:
a). Verificarea respectarii obligafiilor utilizatorilor serviciului, persoane fizice $i juridice, de separare
corecta la sursa a de$eurilor $i predarea for, in recipienfi diferifi, pe 4 fractii (de$euri reziduale, de$euri
de plastic/metal, hdrtie/carton Ji sticla), catre operatorul de co/ectare $i transport al de$eurilor, in

vede rea prevenirii $i combaterii fenomenului de separare incorecta a de$eurilor. 11
Acest amendament a fost preulat ulterior de ADI Deseuri si supus aprobarii celorlalte UAT-uri, astfel ca
populatia va primii recipienti diferiti(saci) pentru colectarea selectiva a deseurilor( pubela ga lbena
pentru plastic si metal, sacul ALBASTRU pentru hartie si sacul VERDE pentru sticla).
Mentionez ca am participat activ la toat e sedintele de comisie si de plen, am sustinut toat e
propunerile care mis-au pa.rut benefice pentru comuna noast ra, am colaborat foarte bine cu colegii
consilieri din comisie si foarte bine si cu ceilati colegi consilieri, desi am aut uneori opinii diferite, lucru
ca re a facaut sa se mai incinga spiritele, dar pot spune ca activitatea in Consiliul Local Dumitra, cu m ici
exceptii, s-a desfasurat in limitele decentei si ale bunului simt, iar horarile aprobate, au fost in interesul
comunitatii pe care o repre zentam.
In anul 2021 am fost mandatat de de catre Consiliul Local, sa fac parte din Consiliul de
Adm inistratie al Scolii Gimnaziale Dumitra, unde am participat activ, la sedintele convocate de dna
director Avram Claudia, sedinte in cares-a analizat activitatea scolii, atat pentru elevi cat si pentru
profesori, s-a u analizat activitatea desfasurata sis-au propus imbunatatiri si completari acolo unde s-a
considerat ca este cazul.
Acesta este raportul meu de activitate, in cadrul Consiliului Local Dumitra, pentru anul 2021, pe
care ii depun azi 07.06.2022.
Cu st ima,
Consilier Local

Hurdea Flavius-Calin-Utu
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