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ROMANIA

CONSITIUL LOCAL DC'BARCENI

Comisiq de qctivitati economico-finonciore,

ogriculturo,munca si protectie sociolo

Raport de activitate

Pe anul 2017

al Comisio de activitati economico-finonciore, agriculturo,munco si protectie sociolo

Articolul 50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificdrile

gi completirile ulterioare prevede: ,, Comisiile de specialitate sunt obligate sd prezinte

consiliuluiun raport anualde activitate, care va fifdcut public prin grija secretarului

comunei ..."

Comisia de strlecialitate pentru octivitsti economico-finonciare, agriculturd,munca si protectie sociqlo
in actualul mandat arr: in componenta sa cinci consilieri locali:

Chitearla Niculina, pregedinte, Bunduc Dorel , secretargi Hodan Simion, Rotaru Emilsi Grapan petru

, mem0ru;

Domeniile de activitate ce intrd sub inciden!a Comisio de octivitqti economiico-finonciore,
ogriculturo,munca si protectie socialo sunt urmdtoarele:

a) aprobarea, la propunerea primarului, a bugetului local, a virdrilorde credite, a modului

de utilizare a rezervei bugetare gia contuluideincheiere a exercifiului bugetar;

b) aprobarea, la propunerea primarului, a contractdrii 5i/sau garantdrii imprumuturilor,

preculx 5i a contractdrii de datorie publicd localS prin emisiuni de titluri de valoare in numere

comunei, in conditiile legii;

c)staloilirea 5i aprobarea impozitelor gitaxelor locale, in condiliile legii;

d) aprobarea, la propunerea primarului, a documentaliilor tehnico-economice pentru

lucrdrile de investitii de interes local, in condi!iile legii;

e) aprobarea strategirlor privind dezvoltarea economicS, sociald gi de mediu a cornunei;

f)asigurarea realizdrii lucrdrilor gia mdsurilor necesare implementirii5iconformiiriicu

prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeand in domeniul protecliei

mediului gi gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate cetd[enilor.

in anul201L7, Comisia de specialitate s-aintrunitin L2 5edin[e, a intocmit rapoarte, a efectuat
anchelte gi a intocmit 1)rocese-verbale in care a consemnat dezbaterile asupra



oricdror probleme trimise de Consiliu Local spre avizare, respectiv 55 proiecte de hotdrdre,

care au acoperit aproape toate domeniile de activitate ce intrd sub incidenga comisiei, astfel:

- aprobarea executiei bugetare pe secfiunea de funclionare gi secliunea de dezvoltare ale bugetului local
al connunei, pe anul 2016;

-aprolbare lucrari beneficiari ai LEGIt 416/200!

-aprolbarea PUZ si prelungire PUG

- aprobarea taxei deseuri

Aprobrarea impozitelor si taxelor locale

- aprobarea bugetului local pe anul2OIT si rectificarile aferente;

- utilizarea excedentului de la finele anului 2016 gi anilor precedenli pentru finantarea cheltuielilor
secfiunilor de functionare pi dezvoltare;

- aprobarea execuliei bugetare pe secliunea de funcfionare gisec]iunea de dezvoltare ale bugetuluilocal
al conrunei in trimestrul l, si ll din anul 2016;

- stabilirea impozitelor gi taxelor locale, precum pi a taxelor speciale, pe anul 2o1g;

- rectificarea bugetului general al comunei pe anul 201_7 ;

- - acordarea de beneficii de asisten!5 sociald

- aprobarea Planului anual de achizifii publice pe anul 2017.

PRESEDINTELE SECRETARU L

Comisiei de specialitate,

Membri :

Hodan Simion,

Rotaru Emil

Grapan


