
CONIEIUL LOCAL TEREMIA MARE 

bin 09,01,2014 

RAPDRT DE ACTIVITATE 

А1 СОN ILIERULUI NECHITOI VASILE 

In с  'rsul anului 2913 mi-am aprofundat cunostintele referitoare la drepturile 

si аЫј ; ании 1е  се  imi revu n in cadrul Consiliului Local si am raspuns 1а  cele 10 

ѕedint ordinare si 5 sedute extraordinare ale ConsiliuIui ,precum si 1 а  
sedint le де  lucru ре  comisii in calitate de presedinte а1 Comisiei де  

Agricu tura, Protectie,Mediu si Turism . 

Ре ' parcursul anului 2913 am intocmit in calitate de autor si coautor un 

numa Ide 5 de projecte де  hotarari ,care au vizat rezolvarea problemelor 

semi . ltе  де  cetatenii si imbunatatirea activitatilor in loca litatea noastra . 

Dint 'e cele mai sem nificative projecte pot enumera : 

- Ргаг : сtи1 де  hotarare nr.22 vizand curatarea copacilor де  crangile rupte si 

taiere. arborilor uscati din parcul central, introdus initial in data де  30.03 si 

ulteri•r- in data де  30.08 cand s-a si aprobat in sedinta Consiliului Local; 

- Proi 

де  Сгьn 

5tane 

де  де  

primir 

ctul де  hotarare nr.39 din 17.10 privind conferi rea titlului де  "Cetatean 

аге" а1 localitatii noastre ,pentru scriitorul si poetul Nechita 

u,proïect се  urmeaza а  fi completat си  о  copie xerox dupa certificatul 

s а1 acestuia ,1иаи  pentru care am facut demersurile necesare pentru 

а  acestui act; 

- Proi-ctul де  hotarare nr.44 din decembrie 2013 vizand amenajarea spatiului 

cuprin intre 5coala,Biserica Catolica ,Monument si fosta Cala parohiala in 

persp:ctiva orgarlizarii "2ilei Europei", cand vom avea oaspeti din EERBIA si 

UNGA IA ,cu ocazia comemora ri а  100 де  aai де  1а  primul razboi mondial si 

cinstir i eroilor din localitatea noastra . 
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- De.semenea am fist coautor 1а  proiectul nr. 28/04.04 ,aprobat in sedinta 
ConsiI iиlui Local din 30.08 referitor 1а  infiintarea unei Comisii де  Analiza si 

Verifi l are pentru unele aspecte semnalate де  catatenii comunei noastre ; 

- Tot oautor am fist si la proiectul nr.34 din 07,06 privind infiintarea urrei 
surse'de afia potabila langa locul de joaca pentru cop i, in parcul central 
,proј :ct cunoscut si sub denumirea de "fantana arteziana ". 

O are parte din activitatea mea pe anuI 2013 se regaseste si in Raportul 
anuа al Cornisiei pentru Agricultura ,Protectie Mediu si Turism unde ,alaturi de 
cole8 i mei din comisie, unde am intocmit un fumar de 5 rapoarte. 
In cu 'sul anului 2013 aceasta comisie a prezentat Consiliului Local un fumar de 
5 rapoarte pentru urmatoarele projecte: 
= sta .'ilirea perioadei de pasunat si a contraventiilor 2 rapoarte, dintre care 
unul .,manat ( 20.02) si unul aprobat (29.03) ; 

cura area parcului de arborii si crengile uscate care pot deveni pericil public 
pentr persomele si capii care-I traverseaza { project initiat de presedintate 
cominei (proiectul nr. 22/30.03) si devenit Q.C.L. nr. 48/30.08,din pacate tratat 
cu in ■ ' ferenta de executiv prin nepunerea in aplicare}; 

ir'fii tarea serviciului pentru gestionarea cainilor farа  stapan (finalizat prin 
H.CL. gin 14,11); 
=rаpo t privind inventarierei topometrica a terenurilor agricole conform 
L.165 12013 (aprobat in 14.11) 

M . m implicat si in realizarea unir projecte ale Consiliului Local ,aprobate in 
cursul ¡anului 2012,   participand in lona mai la "Festivalul Vinului" unde am 
tansportat pe ruta Nerau - Terenia Mare - Teremia Mica ansamыul de dansuri 
"Flua '• N.eraianta" si cetatenii care au participa# la aceasta activitate 
,iгрliIaпdu-ma si in organiza rea dota rii Caminului Cultural cи  mobilier de Ia 
Centr 'I Cultural . 

Peni u viïtor 	 s~ imi ro un 	artici activ la tonte sedintele Ia care voi fi ~ p 	p 	I~ 
corgo at si la toste activitatile practice pe care Consiliul Local le va planifica in 
acest n 

NPCHI OI VAEILE 

Jt1L1 t1ILэ; з1 t1IJ5WIJd 	 ЕЕјЕјЕј 8Е:95,Е 	8Е::ZZ  Б.~тт  Ltd 


