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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2011
Comisia pentru Invatamant ,Sanatate ,Cultura,Protectie Sociala ,Sportiva si de Agrement s-a
constituit ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local nr.62/28.11.2010 privind completarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Varadia .
Conform acestei hotărâri componenţa numerică şi nominală este următoarea:
Preşedinte:

Florea Aida –Medina

Secretar:

Plaucea Matei

Membrii:

Simonia Ciprian-Traian
Cumpan Alexandru
Sculici Adrian

În perioada la care facem referire comisia s-a întrunit de 3 ori pe lună în 37 de şedinţe de lucru
în vederea analizării proiectelor de hotărâre si a avizat favorabil 89 de proiecte de hotărâre.
Succint, pe domenii de activitate, comisia a analizat următoarele

proiecte de hotărâre

referitoare la : declararea ca vacant a unui loc de consilier in cadrul comisiei ,transportul elevilor din
localitatea Mercina la Scoala cu clasele I-VIII Varadia unde s-a dorit sustinerea acestui proiect pentru
elevii care nu au posibilitati materiale .De asemenea comisia a avizat veniturile ce se pot realiza de
catre familiile beneficiare de ajutor social si a fost de acord cu aprobarea documentatiei tehnice PUZ
,Baza Turistica Varadia situata in extravilanul Comunei Varadia si cu proiectul de achizitionare a unei
mese de biliard pentru activitati cultural-sportive care a fost sustinut in ideea de a se desfasura
activitati cultural sportive si pe timp de iarna .
Totodată preşedinta comisiei doamna Florea Aida – Medina a fost reprezentantul Consiliului Local
Vărădia în comisiile de recepţie a lucrărilor de pe raza Comunei Vărădia şi care ulterior a informat
Consiliul Local în ceea ce priveşte starea lucrărilor efectuate .
La nivelul comisiei s-a urmărit ca proiectele de hotărâre şi alte documente să respecte legislaţia şi de
asemenea s-a încercat găsirea celor mai bune soluţii la problemele supuse dezbaterii comisiei.
Membrii comisiei au participat la lucrări în număr suficient de mare, există evidenţă separată în acest
sens, toate şedinţele au fost organizate în prezenţa majorităţii membrilor comisiei în incinta Primăriei
Comunei Varadia , iar toate analizele au fost efectuate respectând dreptul la opinie a membrilor

comisiei. Rezultatele analizelor au fost consemnate în procese verbale, întocmite cu ocazia şedinţelor
de lucru ale comisiei, iar procesele verbale au fost înaintate şi prezentate în plenul sedinţelor de
consiliu local.
Comisia a solicitat şi a primit sprijin de specialitate din partea compartimentelor de specialitate din
aparatul propriu al primarului şi din partea celorlalte comisii de specialitate .
In cadrul comisiei există o colaborare bună, majoritatea deciziilor, au fost luate cu consens şi au fost
consultate toate materialele necesare pentru luarea deciziilor s-au luat în dezbatere şi s-au aprofundat
toate aspectele vizate ale proiectelor de hotărâri, s-au studiat documentele, expuneri de motive,
rapoarte şi alte acte, existând posibilităţi de comunicare între membrii comisiei.
Prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raport ce urmează să fie prezentat
Consiliului Local şi care va fi făcut public prin grija secretarului comunei .
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