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ONISILtrUL LOCAL AL COMLTNEI R.ACOV]TA
JIJDETUL sIBn{J

RAPOR.TUL
C o misiei

economico-financia

r[, bu get,finan{e, adrninistrarea

patrimoniului, agricultura, servicii pentru activitatea desfigurat5
rn anul 2015

conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din Legea
nr.39312004 privind Statutul alesului local gi al Legii administraJiei
publice locale, comisiile de specialitate au obligalia indeplinirii

in

atribu{iilor prevdzute de lege, precum gi a prezentdrii unui raport anual
privind activitatea desfrsurata de aceasta in cursul anului.
Conform Ordonanlei Guvernului Romaniei m.3512002 privind
aprobarea regulamentului cadru de o'rganizate ;i funclionare a
consiliilor locale, aprobat prri n Legea nt .61 3 12002 comisiile de
specialit ate analizeazd proiectele de hot[rAre de pe ordinea de zi in
baza materialelor pre zentate, se intAlnesc gi Ie dezbat, solicit[ dacd
este cazul informalii asupra te.xtului qi intocrnesc rapoartele favorabile
sau nefavorabile asupra proier;telor de hotarAri qi asupra problemelor
de pe ordinea de zi, pe care le prezintd consiliului local in vederea
dezbaterii qi aprobarii sau respingerii.
in vederea respectdrii trrrocedurilor administrative de adoptare a
actelgr am inLcercat de fiecare datdL sd punem in practicd condiliile
prevdzute de lege, de regulamantul de organrzare Ei funclionare cAt qi
a sarc;inilor incredinfate de consiliul local cAnd acestea aveau legdtura
cu acl.iviratea 1or, astfel:
Am rzerificat temeiul legal in ba:za cdruia s-au iniliat proiectele de
hotbrAre , am studiat rapoartele de specialitate, dupd care s-a dezbdtut
gi supus la vot proiectul de ho1;6rAre.
(la Ei in cazul rapoartelor compartimentului de resort avtzele
comir;iilor de specialitate se irrtocmesc itr scris, referitor la conlinutul
avizului, considerdm cd, acesta cuprinde punctul de vedere al cornisiei
de speci ahtate, propuneri de imbundtalire a hotdrdrii gi amendamente,
acestea concretiz6ndu-se intr-un material util adoptdrii unei hotdrAri
viabile.
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Prezen[a la vot a membrilor comisiei a f,ost de fiecare datd
in
majoritate"
In activitatea desfbgurata in anul 2015 nu am avut proiecte de
hotdrdre care sf, nu respecte temeiul legal astfel incAt au fost avizate
in gedinfele comisiilor de specialitate.
Putem aminti de asemenea ca in activitatea desfbqur atd am
obfinut asistenlb gi sprijin din partea aparatului de specialitate din
cadrul primdriei, ori de cAte ori a fost necesar.
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