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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUGHEA DE JOSO JUDETUL ARGES

CONSILIER LOCAL ENACHE VICTOR MIHAI, PARTIDUL MISCAREA POPULARA

SECRETAR AL COMISIEI  PENTRU iNVATAMANT, SANATATE, CULTURA,
PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATE SPORTIVA SH DE AGREMENT

fn  conformitate  cu  prevederile  legale,  in  indeplinirea  mandatului,  comisia  a
desfasurat activitati, dupa cum urmeaza  :

®    participarea la Sedintele Consiliului Local Bughea de Jos, pe comisiio Si in plen ;
•    inteapelari  adresate  executivului,  participarea  la  dezbateri,  propuneri,  sugestii,

formularea unor aspecte critice cu privire la activitatea de administratie publica
local5 ;

®    dezbateri  in  contradictoriu  in  special  cu  reprezentantii  executivului,  sustinerea
ferm5  a  propriilor puncte  de  vedere,  inclusiv  prim  abtinerea  de  la  vot  sau  vot
negativ la anumite proiecte;

®    organizarea  de  intalniri  periodice  cu  cet5tenii,  informarea  Consiliului  Local  §i
executivului  cu  privire  la problemele  ridicate  de  cetateni,  solicitarea  express a
rezolvarii acestor probleme;

a    publicarea unor materiale scrise pe retelele de socializare, privind unele stati de
fapt ori  de drept,  critici  la adresa activitatii  executivIlui9  ale  Consiliului Local,
dar Si aspecte pozitive;

®    contributia  adusa  rezolvarii  unor  probleme  ridicate   de   cetateni   sau  a  unor

prob^leme ale institutiilor publice din comuna ;
In cadrul  Sedintelor Consiliului Local pe comisii  Si in plen am  participat la

dezbaterea, avizarea Si  supunerea  la vot pentru proiectele  care  privesc  administrarea
domeniului public  Si privat al comunei, precum §i toate celelalte aspecte ale activitatii
de administratie public5 locala astfel :

TRIMESTRUL I 2020

Ianuarie 2020
®      Hotarare  cu privire  la  aprobarea retelei  Scolare  a unitatilor  de  invatamant,

®

din raza teritorial5 a comunei ;
Hot5rare  privind aprobarea Regulamentului  de  organizare  Si  functionare  al

Consiliului Local Bughea de Jos, Arge§ ;
Stabilirea salariilor de baza pentru functii publice  si personalul  angajat din

aparatul de specialitate al primarului comunei ;
Hot5rare   pentru   desemnarea   a   doi   consilieri   locali,   in   comisia   ce   se

constituie pentru evaluarea performantelor secretarului comunei ;



®      Planul de actiune privind serviciile sociale in comuna Bughea de Jos, Arges;
a     Planul  de  actiune  in  interes  local,  pentru  repartizarea  orelor  de  munca  in

baza Legii 416 / 2001  ;
®      Planul de achizitiipublice ;
a      Hotarare de rectificare a H.C.L. 45 / 2019 -organigrama primariei ;
®      Aprobarea executiei bugetare la 31.12.2019 ;
®      Aprobarea bugetului local al comunei ;
®      Regulamentul  de  organizare  Si  functionare  al  aparatului  de  specialitate  al

primarului ;
®      Regulamentul de ordine interioara al aparatului primarului ;
®      Hotararea privind prelungirea contractului de gestionare a apei comunale cu

S.C.  EDILUL CGA.

Februarie 2020
®      Proiect de hotirare privind aprobarea  studiului de fezabilitate a indicatorilor

tehnico - economici, pentru proiectul de infiintare a retelei de gaze ;
®      Rectificarea bugetului de venituri §i cheltuieli ;
a      Stabilirea modalitatii  de gestiune a alimentarii  cu apa?n comuna Bughea de

Jos, judequl Arges.

Martie 2020
®      Aprobarea statutului comunei Bughea de Jos, Arges ;
®      Aprobarea tarifului de ap5, furnizata de s.C. EDILUL CGA.

TRIMESTRUL 11 2020

®     fn luna aprilie nu a avut loc nici  o  §edintd a Consiliului local Bughea de
Jos, Arge§, motivdndlt-se epidemia de Covid-19. ^In luna mat 2020, §edintele
s-ou tinut prim procedura „ ortline „ .

Iunie 2020
®      Proiect   de   hot5rare   privind   stabilirea   salariului   de   baz5  pentru   functia

publica  de   inspector  grad  asistent,   angajat  in  aparatul   de   specialitate   al
primarului comunei Bughea de Jos, Arge§ ;

®      Reactualizarea  proiectului  de  in  vestitii  „  Modemizare  drum  acces  Valea
Ciocanului pentru asigurarea accesului  la Manastirea Ciocanul,  ,  monument
istoric Si de patrimoniul local ;

®      Proiect de hotatare privind amplasarea antenelor de telefonie mobila Si alte
tipuri  de  antene  emisie  -  receptie,  pe  teritoriul  comunei  Bughea  de  Jos,
Arges.

TRIMESTRUL 1112020



Iulie 2020
®      Aprobarea  acordului  de  asociere  incheiat  intre  UAT  Bughea  de  Jos,  prin

Consiliul  Local  §i  UAT  Bughea  de  Sus,  prim  Consiliul  Local  al  comunei
Bughea de  Sus,  Arges,  pentru infiintarea retelei  de  gaze  de  catre cele  dou5
1ocalitati ;

©      Aprobarea executiei bugetare la 30.06.2020 ;
®      Modificarea denumirii unor strazi pe raza comunei Bughea de Jos, Arge§ ;
®      £ntocmirea proiectului de investitii -Modemizare iluminat public stradal.

August 2020
®      Aprobarea  valorii  de  investitie  proiect  „  Modemizare  Si  amenajare  spatiu

public de recreere -teren sport „ Bughea de Jos, Arge§;
®      Rectiflcarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
®

Cu  ocazia  acestor  Sedinte  comisia  a     participat  §i   la  discutii  legate  de
procesele verbale pentru fiecare Sedinta anterioara,   1a dezbaterea si solutionarea
unor probleme diverse legate de administratia publica locala in comuna Bughea
de Jos, judequl Arges.

Perioada septembrie, octombrie, noiembrie 2020 :
®      Campania electoral5 pentru alegerile locale din anul 2020 in cadrul careia s-

au desfasurat numeroase intalniri cu cetatenii din comuna, pentru cunoasterea
solicitarilor,  greutatilor,  doleartyelor  acestora  adresate  administratiei  publice
locale si identificarea de solutii de rezolvare, de imbunatatire a calitatii vietii
cet5tenilor ;

®      Ceremoniile   de   depunere   a   juramantului   de   catre   primar,    consilieri,
constituirea Consiliului local al comunei Bughea de Jos, Arges, in conditiile
legii.

Decembrie 2020
®      Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta ;
®      Proiect  de  hotarare  cu  privire  la  constituirea  comisiilor  de  specialitate  ale

Consiliului Local al comunei Bughea de Jos, Arges;
®      Proiect de hotdrare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare Si

functionare al Consiliului Local al comunei Bughea de Jos, Arges;
Proiect de hotarare cu privire la alegerea viceprimarului comunei Bughea de

JOs' Arges.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii U.A.T.  Bughea de Jos, Arges

cu  U.A.To   Bughea  de   Sus,  Arge§  in  vederea  implementarii  proiectului   „
frfiintare retea de distributie a gazelor naturale in comuna Brighea de Jos,



/.#dez2// £4rgcf  „  precum  §i  aprobarea  cheltuielilor  legate  de  implementarea
acestuia;

®      Proiect de hotarare cu privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul
2021 ;

®      Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020.

CONSILIER LOCAL

ENACHE VICTOR MIHAI


