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pregedinte in comisia de bazi - comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,

administrarea domeniului public gi privat, patrimoniu, agricultura 9i proteclia mediului

inconjurdtor, fonduri europene,it-comunicare online'

Membru in Comisia pentru probleme juridice, aperarea ordinii 9i linigtii publice,

disciplind, minorite,ti, relafii cu sindicatele, ong-uri ,agenli economici 9i alte organizalii

Activitate formali :

in perioada lanuarie 2021- Decembrie 2021 am participat la toate gedinlele

ordinare gi extraordinare in afara gedinlei ordinare din data de 25 Noiembrie 2021 
'

data la care am fost plecat din tare. De asemenea in aceeali perioadi mai sus

menlionatiamparticipatlatoategedinlelepecomisiiinafaridegedintapecomisii

din data de 16 August 2021 gedinli care a fost ficuti in avans cu o sdptimanS penhu

a o putea uni cu strategia de dezvoltare a localitilii'

Am iniliat un amendament la proiectul de hotarare a consiliului Local nr. 2'l din

25.02.2021 privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2022 in are

terenurile agricole extravilane nelucrate se vor impozita cu 500% iar pentru clidirile 9i

terenurile neingri.iite din intravilan si se impoziteze cu 300 o/0. La o altd gedinli am

revenit gi cu regulamentul privind stabilirea criteriilor de majorare a impozitului pe

clidirile gi terenurile neingrijite de pe raza oragului cizSnegti. Amendamentul a fost

aprobat cu 1 3 voturi Pentru.
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in gedinla oridnare din data de 25.03.2021 am votat impotriva proiectului nr 23

din 08.03.2021 privin actualizarea Documentaliei de Avizare pentru lucrdri de

interven!ii (D.A.L.l) gi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de

investilie - Consolidare, extindere, 9i amenajare Casd de Culturi, oral Cazineqti,

judetul lalomila deoarece am consrderat ci prelul investiliei este foa rte mare

comparativ cu prelurile reale din piale (Ex. Valoarea totald a investiliei este de

4.070.613 lei adici undeva in jur de 820.000 de euro) Proiectul a fost totuli aprobat

cu 9 voturi pentru gi 3 impotriva,

Am initiat un amendament la proiectul de hotdrare privind aprobarea bugetului

de venituri si cheltuieli al oragului Cizinesti, pe anul2021, supus dezbaterii Consiliului

Local in sedinla din 22.04.2021 unde am prevdzut sume de bani pentru rcalizarca

urmatoarelor obiective de investitii :

- Achizilie teren intravilan pentru realizarea unui loc de joac6 (parc) pentru copii;

- Achizitie corpuri de iluminat LED pentru iluminat stradal;

- Amena.jare parcare camioane

Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi pentru.

in sedin{a oridnard din data de 27 Mai 2021 am votat impotriva proiectului nr.

43 din 17.05.2021 pentru aprobarea solicitdrii de trecere din domeniul public al statului

Qi administrarea Agenliei de Ple! 9i lntervenlie in Agriculturi - centrul Judelean

lalomila in domeniul public al oragului cSzSnesti, iudelul lalomila 9i administrarea

Consiliului Local al Oragului Cizinegti a terenului cu numir cadastral 425 12 inscris in

cartea Funciard nr.20413 U.A.T Cizanegti, deoarece am considerat inoportund

rcalizatea obiectivului de investitie ,,Construire sal6 de ceremonii funerare,. intrucit

loca{ia aleasd pentru acest obiectiv este total neadecvate 9i foarte departe de biserici

gau cimitir, considerand ce acest obiectiv trebuie sd fie c6t mai aproape de cele doud.

Proiectul a fost aprobat cu 12 voturi pentru Ei unul impotrivd'

2



202L
RAPORT DE ACIIVITATE ANUAL

Consilier local al orasului Cdzinesti - Adrian Vlad

Ulterior, in sedinla din 28.10.2021 am initiat un proiect de hotir6re nr. 76 din

21 .1O.2021 pentru modificarea art. 'l alin 2 din hotdrdrea ff 1 din 27 Mai 2021 privind

aprobarea soliciterii de trecere din domeniul public al statului 9i administrarea Agenliei

de Pldli 9i lntervenlie in Agriculturi - Centrul Judelean lalomila in domeniul public al

oragului Cizinesti, judelul lalomila gi administrarea Consiliului Local al Oragului

Cezenegti a terenului cu numer cadastral 42512 inscris in Cartea Funciard nr.20413

U.A.T Cdzinegti unde am schimbat destinalia acestui teren din Construire sali de

ceremonii funerare in realizarea unei parcdri publice (inclusive pentru vehicule de

mare tonaj). Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru gi 3lmpotriv;.

Am iniliat un chestionar prin care am urm5rit cat de mullumiti sunt cetitenii

oragului Cdzinegti de activitatea consiliului local 9i ce proiecte de viitor vor se aibe

implementate 9i in ce prioritate. Rezultatul l-am facut public si in qedinla de consiliul

local.

Activitate informali :

1. Am cerut in Eedintele de consiliul local ca primaria Cizinegti prin

departamentul de taxe si impozite si se inroleze in sistemul de plili on-line -
Ghiseul.ro - lucru care s-a intamplat pe parcursul anului 2021 iar acest lucru am

incercat se-l aduc la cunostinta cat mai multor persoane.

2. in nenumirate randuri am solicitat ca in sedintele de consiliul local sd

participe 9i reprezentanlii firmelor care efectueazd pe raza orasului lucrdrile de

canalizare pentru a ne asigura ce lucreaze cat mai corect. Am participat la mai multe

intdlniri cu acegtia 9i ori de cAte ori am fost solicitat am fost prezent.

3. Am vizitat grddinila si ambele gcoli din localitate inainte de inceperea

anului gcolar pentru vedea conditiile in care copii isi vor desfigura activitatea.

4. Am avut disculii cu dl primar si dna viceprimar cu referire la situalia

cdinilor fdri st;pan, la situalia terenurilor din extravilanul localititii astfel incSt sd avem

o incasare a taxelor si impozitelor c6t mai mare si totodati gi a exploaterii tuturor

terenurilor arabile cit si problemele existente cu gropile din asfalt sau trotuarele

dezafectate.
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