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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2012

Comisia economico- financiară,agricultură,  protectia mediului si turism ,

stabilita potrivit  H.C.L. nr.37 din 29.06.2012  a desfășurat activitatea în următoarea

componență:

- presedinte - Ștefan Bogdan Ovidiu;

- secretar-  Luca Eugen

- membri : Ciobanu Dan Silvian

Ștefan Ionel

                     Mărginică Ion

În perioada  la cere ne referim comisia s-a intrunit într-un număr de 6 ședințe,

a analizat și acordat aviz favorabil unui număr de 21 proiecte de hotarări după cum

urmează:

Luna  proiectului de hotărâre supus
dezbaterii comisiei

Nr.consilieri
prezenti la
dezbatere

Proiect de hotarare privind implementarea proiectului
“Reabilitatare pădure-parc Ciohorăni – Iași” 5

Iunie Proiect de hotarare privind validarea  rectificării
bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei Ciohorăni,
judeţul Iaşi

5

Proiect de hotărare privind   implementarea proiectului
“Valorificarea plantelor medicinale și a argilei la
Ciohorăni-Iași”

5

Proiect de hotărâre privind  mandatarea primarului
comunei Ciohorăni pentru semnarea unor documente în
cadrul şedinţelor Adunării Generale ADIS Iași

5

iulie

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării
unor materiale de construcții

5

Proiect de hotărare privind achizitionarea unor
materiale în vederea dotării Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență al comunei Ciohorăni ;

5

 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor
studii de fezabilitate  precum și actualizarea indicatorilor
tehnico-economici;

5

septembrie

Proiect de hotărare privind  validarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciohorăni 5



Proiect de hotărare privind  alocarea din bugetul local a
sumelor necesare finalizării lucrărilor la obiectivul  de
investiții “Construcție podeț pe DC 105, Km 0 + 356 (str.
Sf. Nicolae) ”;

5

Proiect de hotărare privind validarea  rectificării
Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorăni; 5
Proiect de hotărare privind alocarea unor sume din

bugetul local  în vederea achizitionarii a  63 m.c. beton
precum și pentru plata unor servicii autopompă  pentru
beton;

5

octombrie

Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificării
bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei Ciohorăni 5
Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al comunei Ciohorăni ; 5

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale aplicabile anului fiscal  2013 ;

5

Proiect de hotărare privind aprobarea Planului de
ocupare a functiilor publice pentru anul 2013;

5

Proiect de hotărare privind validarea  rectificării
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorăni ; 5
Proiect de hotărare privind aprobarea alocării sumelor
necesare organizării  Sărbătorii Pomului de Crăciun;

5

Noiembrie

Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării
bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei Ciohorăni;

5

Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al comunei Ciohorăni ;

5

Proiect de hotărare privind acordarea de compensatii  in
bani membrilor S.V.S.U. Ciohorăni,pentru  timpul efectiv
de lucru prestat la  interventii si celelalte activitati
prevazute  în programul serviciului

5

Decembrie

Proiect de hotărare privind aprobarea graficului de
sedintă al Consiliului Local Ciohorăni pe trim. I anul
2013

5

Analiza proiectelor de hotărâre a fost însoţită de dezbateri cu puncte de

vedere pro şi contra în urma cărora proiectele de hotarari  au fost adoptate , fie prin

majoritate simplă sau prin unanimitate de voturi. Totodată  la nivelul comisiei au fost

analizate mai solicitări cu privire la acordarea unor ajutoare de urgentă.

Apreciem activitatea comisiei ca fiind una bună contribuind in mod nemijlocit la

atingerea obiectivelor  prevăzute în Strategia de dezvoltare economico-sociala a

comunei Ciohorăni.

Presedinte comisie,
Consilier, Stefan Bogdan Ovidiu


