RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2021
al consilierului local Danciu Jacob
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In anul 2021 am partlclpat alaturi de colegii consilieri la 12 sedinte ordlnare si 11 sedinte extraordinare sl in
tot atatea sedlnte de comisie desfasurate in general on-line sau cu o ora inainte de sedinta de plen.
Din 11 nofembrie 2020, cand s-a votat componenta comfsfllor de speclalitate, din cadrul consiliufui local,
sunt secretar al comislel cul tura, invafamtint, protecfle soc/ala, Juridic, relatil cu cetafenii . Din aceast a
comisie alaturi de mine mai fa c parte si urmatorif consi flerf locali: colegu l m eu Hurdea Flavlus-Calin- Utu (PNL),
care este sf presedintele comisiei, Todica Niculita ( PNL), Burzo Cristian (PSD) si Epure Grigore (ALOE ).
In cadrul comisiei s-au emis in cursul anului 2021, un numar de 27 avize pozitfve pentru proiectele de
pe ordinea de zi a sedintelor ordlnare sl un aviz negativ pent ru proiectul nr. 59 din 2021, cand s-a propus
mandatarea primarului, sa voteze impotriva cresterii tarifelor la apa si canaliza re, i n cadrul ADI Apa -Canal 8-N,
dar din pacate acestea au crescut, intrucat majoritatea repreze ntantilor celor lalte UAT-url au votat cresterea
acestora. De ascmenea s-au emis 16 avize pozitive si pentru proiectele de hotarare din cadrul sedi ntelor
extraordinare, din care pent ru proiectuf nr. 33 din 4.06.2021 s-a emis aviz pozitiv conditionat de solicitarea ca
pentru exploatare masei femnoase sa fie respectate prevederile art. 6 din regulamentul de exploatare al masei
lemnoase, aprobat prin HG 715/2017, cu modificarile si completarife ufterioare.
Cu afte cuvinte s-a propus si s-a votat ca intreaga masa femnoasa sa se distribuie pe baza de cerere,
catre populatia comunei noastre si doar daca ramane masa lemnoasa nesolicitata si nevanduta populatiei,
aceasta sa fie vanduta catre aftl beneflciarl, In ordlnca fndlcata de lege.
In cadruf sedintelor de plen am votat ,,pentru", la toa tc proiectele la care comisia din care fac parte, a
emis aviz pozitiv,cu exceptia celor In care era impllcata SC Aquabi s, unde m -am abtinut pentru a evita
conflictul de interese . Colegii din PNL au depus referate pentru rea lizarea urmatoarelor obiective: parcare
gradinita Dumitra, alveola statl e cam in, realizare adrese de e-mai l dedicate fiecar ui servlciu din cadrul
pri mariei, parcare zona Cent ru Scoala si pare Cepari, trotuare Cepari, trotuare Tarpiu, llumlnat public Vi a
Noua, podet scoala, podet e pietonale Centru Dumltra si zona Sectle Dumitra am fost colnltlator la referat ul
pcntru trotuar si statle autobuz zona Tabl a din Dumitra,. Toatea aceste investltli au fost preluate in proiectul
de bugct si mai apol In rect ificarile bugetare ce au urmat, dar din pacate unele inca nu s-au realizat. Din acest
motiv am votat alaturi de ceila lt i co legi, proiectul de buget sl mai apoi rectificarile acestuia.
De asemenea la proiectul de hotarare nr. 43/26.08.2021, am votat amendamentul depus de colegil din PNL, si
anume: ,,Avand in vedere adresa nr.2648/26.08.2021 din partea Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru
gestlonarea integrala a de~eurilor municipole ,n judefu/ Bistrifa-Nosaud, grupul de consilierl PNL-Dumitra propune
modificarea Art.3 · lit. a, astfe/:
a). Verificarea respectorii obligofiilor utilizatorilar serviciului, persoane /izice $i juridice, de separare corecta la
sursa a de~eurilor ~I predarea /or, in rec/pienti diferiti, pe 4 fractii (de$eurl rez/dua/e, de$eL,ri de plastic/metal,
Mrtie/carton ~I stlcla), catre operatorul de calectare $i transport al de$eurilor, in vederea prevenirii si combaterif
fenomenului de separare incorecta a deseurilor. 11
Acest amendament a fast preulat ult erior de ADI Deseur i si supus aprobarii celorlalte UAT-uri, astfel ca
populatia va primii recipienti diferiti(saci ) pentru colectarea selectiva a deseurilor( pubela galbena pentru
plast ic sl metal, sacul verde pentru hartie si sacul albastru pentru st ic la).
Mentlonez ca am participat act iv la t oate sedintele de comisie si de plen, am sust inut toate
propunerile care mi s-au parut benefice pentru cornuna noastra, am colaborat foarte bine cu colegii consifleri
din comisie si foarte bine si cu cei lati colegl consllleri, iar horarile aprobate, au fost in lnteresul comunitatii pe
care o reprezentam.
Acesta este raportul meu de activitate, in cadrul Consiliului Loca l Dumltra, pentru anul 2021, pe care II depun
azi 21.06.2022.
Cu stima,

Consilier Local
Danciu lacob
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