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RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 202I

Intocmit in temeiul prevederilor art.225 alin.2 din OUG w.5712019 de aprobare a

Codului Administrativ

Subsemnatul COFAR Cdtdlin- Nicolae, viceprimar al comunei Lugaqu de Jos din
septembrie 2020, consilier local ales la alegerile din anul 2020 pe'lista Partidului Social
Democrat (PSD).

Fac parte din Comisia pentru culturS, activittlli sportive gi de agrement, turism, servicii
Ei comer! fiind secretarul acesiei comisii.

In anul 2021 Consiliul local s-a intrunit intr-un nr. de 15 gedinte fiind prezent la la toate
qedinfele. Potrivit cu Dispoziliile de convocare a qedinfelor, Comisia pentru cultur6, activitdli
sportive gi de agrement, turism, servicii a acordat aviz pentru proiecte de hot[r6ri dezbdtute in
cele 15 qedinfe. Pe perioada stdrii de alertd gedinlele Consiliului Local au avut loc on -line, de
asemenea gi qedinfele pe comisie au avut loc telefonic sau on-line.

In anul 2021 Comisia pentru cultur6, activitdfi sportive gi de agrement, turism, servicii
a intocmit 15 procese verbale ale qedinfei in care s-a acordat avize pentru un ff. 81 de proiecte
de hotdrdrii la care s-a solicitat avizttl consultativ al comisiei.

La proiectele supuse spre aprobare in anul 2021 anvotat cu o singurd abfinere gi restul
proiectelor am votat pentru. Am condus un mandat de trei qedinle consecutive a Consiliului
Local in calitate de pregedinte de qedinj6.

In anul 2021 an elaborat un m. de 35 de proiecte de hot6r6ri. Am inlocuit primarul
comunei in patru qedinJele a Consiliului Local, inbaza art. 152 alin, convocdnd gi asigurAnd
desftgurarea sedintelor.

Printre proiectele de hotdrAri inifiate, cele mai importate sunt: Regulamentul de
organizare qi funclionare a Consiliului Local; Statul comunei; Aprobarea bugetului de venituri
gi cheltuieli a comunei, Rectificare de buget, Aprobare indicatori tehnico - economici la
investifiile in derulare.

In activitatea de viceprimar care o desftgor am contact permanent cu cetdfenii comunei
Luga.qu de Jos care i-mi prezintd" probleme lor precum ;i unele sesizdrii privind gospoddrirea
comunei. Ca urmare a sesizdrilor am organizat ac[ium de curdlare a comunei Lugagu de Jos de
degeuri aruncate in general pe spa{iile publice gi malul cursul vdilor. Am ajutat persoanele
izolate la domiciliu bolnave cu Covit 19 cu alimente qi medicamente dupd cazla solicitarea
acestora. De asemenea am intervenit in situalia cdinilor fErd stdpdni, in aceastd situafie am
predat patru cdini la Agenfia Chinologicd din $igterea.

Am participatla intocmirea dosarelor de despdgubiri a persoanelor a cdror culturi au
fost distruse de animale sdlbatice.

Am depus declaralia de avere gi interese conform legii, am respectat regimul
incompatibilitdfii qi cel al conflictului de interese.

Am incercat cu posibilitatea qi dupd capacitatea mea sd particip la bunul mers al
administraliei locale qi doresc in continuare sd md implic mai mult in bunul mers al comunei gi
bundstarea populaliei din comun6.

Data: 17.06.2022


