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RAPORT DE ACTTVITATE
pentru anul20l!i
Norme juridice care reglementeaza activitatea consilierului judetrean:

ffi

LECE

nr.215 din 23.apr.2001(**republicati**)(*actualizatd*)

-

administrafiei publice

locale
ArL 57
(1") in exercitarea mandatului, consilierii locali sunt tn serviciul colectivitdfii locale.
(3) Consilierii locali sunt obligafi ca, tn fndeplinirea mandatului, sd organizeze periodic tntdlniri cu
cetdlenii Si sd acorde audienge.
(4) Fiecare consilier local, precum Si viceprimarul sunt obligafi sd prezinte un rapoft anual de
activitate, care va fi fdcut public prin griia secretarului.

nr. 393 din 2B.sept.?OO4 (*actualizatl*) privind Statutul alegilor locali

ffi

I,ECE

ffi

ART.50
(1) Alesii locali au obtigafia de a aduce la cuno;tin.ta cetd,tenilor toate faptele si actele
administrative ce intereseazd colectivitateo locald'
(2) Atesii locali sunt obtiga;i ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin
o data pe trimestru, tntdlniri cu cetdtenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o
informare privind problemele ridicate la tntdlnirea cu cetdfenii.
Regulamentul de organizare 9i funclionare a Consiliului ludefean Arad'

Funclii in activitatea de consilier iudelean
ales pentru mandatul 2,0t2-2076 pe listele Migcirii Cregtinliberale Arad, in alegerile din 10'iunie'2072'

-

S

Consilier iudelean

s

Ales in comisia de validare a mandatelor consilierilor judeleni
L34/28.iunie.Z[L2in func-tia de preqedinte a comisiei'

s

Ales membru in..Comisia iuridici, gestionarea patrimoniului ti respectarea
drepturilor cetiilenegti precum 9i pregedinte al comisiei - HCI Arad nr'
1-:4L/ 04.O7 .2OL2 privind alegerea comisiilor de specialitate.

s
$

Ales membru al ATOP

-

HC| Arad

-

nr' 15128'01'2013'

SA
Desemnat ca reprezentant al fudeplui Arad in AGA SC CTP ARAD
165/20.iu1ie.2012. precum 9i contractului de reprezentare.
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'5

Desemnat ca reprezentant al fudelului Arad

-

HCI Arad

in AGA SC CONTINENTAL VEST ARAD SA
nr. L97 /?9"august.20l3, precum gi Contractului de reprezentare nr.

1.1.801 / 29.august.20

L

3,

in baza desemndrii in funcfiile enumerate mai sus mi-am desf5gurat activitatea in
limitele legale in vigoare, precum gi in limitele de competenli pentru fiecare funcfie in parte.

in calitate de consilier iudefean am participat la gedinfele de comisie juridici, rolul

Comisiei juridice, gestionarea patrimoniului gi respectarea drepturilor cetdfenegti fiind aceea
de a analiza gi a se pronunla asupra tuturor proiectelor de hotirAri, care sunt propuse pentru a
fi adoptate in cadrul gedinfei de plen a Consiliului fudefean Arad.
De asemenea am analizat modul cum sunt gestionate bunurile patrimoniale ale judefului
Arad, dar gi modul cum sunt respectate drepturile cetilenilor din judelul Arad.
in anul 2015 am vizitat unele institulii din subordinea Consiliului |udefean, pentru a
observa modul cum au fost gestionate unele fonduri financiare alocate acestor institufii, din
bugetul judefului. Amintesc aici :
- Aeroportul Arad
- Biblioteca fudeleane,,A.D. XENOPOL" Arad
- Complexul Muzeal al fudelului Arad
- Tabira de la Moneasa

Raportat la perioada analizatd gi la numirul total de gedinte de plen gi de comisii am
fost prezent, astfel:
; in anul 2015 s-au desfigurat un numdr de 26 gedinle pe comisii gi plen la care am
fost convocat, din care: 12 gedinle au fost ordinare iar 13 $edinte au fost
extraordinare, fiind prezent la toate gedinfele atAt de comisii cAt gi de plen;
o in perioada anului 2015 am analizat un numir de 296 proiecte de

hotirAri.
Data
gedin{ei

30.01.20 5

Proiecte de hotlriri
analizate

Initiale

Suplimentare

Sedinte ordinare
t4

12.02.20 5

5

8

09.03.2015
30.04.20 5

26

1

24

4

28.05.2015
26.06.2015
24.07.2015

l8

21.08.2015
29.09.2015
30.10.201s
27.11.2015
22.12.2015

2

Total

Data
gedinfei

proiecte
analizate

Proiecte de hotlriri
analizate

Initiale

Suolimentare

Total
proiecte
analizate

Sedinte ex raordinare
14

08.0 I .2015

I

09.04.2015
20.04.2015

7
J

4

14.05.2015

5

6

03.07.201s
08.07.2015

6

6

t7.07.2015

J

J

1

l3
29
28
20

I

8

l8

18

t9

4

l0

J

2

20

23

l3
22

1

.08.201 5

J

1

14.08.2015

J

J

03.09.2015

5

5

0

1

l0

l0

l8

18

17.1 1.2015

l0

l0

26

04.12.2015
14.12.2015

6

7

4

22

204

Raport activitate anul 2075

30

- loan Plavefi

234

J

2

5

56

6
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Analizarea proiectelor de hotiirflri
Proiectele de hotlrdri pe care le-am avut spre analizi gi dezbatere in comisia de
specialitate, au fost cu tematici din diferite domenii de activitate gi care sunt de competenta
Consiliului fudefean.
Din multitudinea de proiecte de hotlrAri au fost gi proiecte care in analiza comisiei
juridice nu au primit Avizul necesar dezbaterii in plenul Consiliului |udefean, astfel amintesc:
Proiectul nr.9 din 24.07.2015 - privind aprobarea transmiterii din administrarea
Consiliului local al comunei Moneasa tn administrarea Consiliului JudeSean Arad a cotei pdrli de
1/3 din imobilul situat tn localitatea Moneasa,Inscris in CF nr. 300423 Moneasa.
- Acest proiect nu avea clarificat regimul juridic al clidirii in sensul ci nu a fost
notat in Cartea funciari, motiv pentru care nu se putea transmite un bun
patrimonial ce nu aparfinea de drept comunei Moneasa.
Proiectul nr. 10 din 27.11.2015 - Proiect de hotdrAre privind scoaterea din uz Si
casareo clddirii ,,Canton Moneasa" aflatd tn domeniul privat aI Judefului Arad.
- Acest proiect nu a primit avizul Comisiei juridice deoarece clddirea poate fi
recondilionati gi redistribuiti spre o activitate util5.
in calitate de pregedintele comisiei iuridice am realizat urmitoarele activitili:

divergenle;

contribulia colegilor mei din cadrul comisiei, acegtia avind o conduiti corespunzdtoare in
gedinlele de comisie, participAnd alituri de mine la imbundtigirea proiectelor de hotirAri
avute spre analizi gi dezbatere.
de membru ATOP (Autoritatea Teritoriali de Ordine Publici) am participat
la 12 gedinle la care am fost convocat, contribuind la stabilirea unor indicatori minimali pentru

in calitate

activitatea Politiei aridene.
Fiind membru in comisia a II-a din cadru ATOP am stabilit, impreuni cu colegii din
comisie la indictorii minimali pe care Inspectoratul ]udelean de Polilie trebuie si-i realizeze in
activitatea specifici acestei institulii.
Din analiza avuti in ultima luni din anul 2015, s-a constatat ci in general indictorii
previzionali au fost realizaqi in majoritatea lor.

reprezentant desemnat in Adunarea Generali a Aclionarilor ln SC CTP ARAD
Consiliul
SA, unde
fudeyean Arad deline 30% din totalul acliunilor societdfii, am participat Ia
convocirile AGA ordinare gi extraordinare, unde am analizat materialele supuse dezbaterii
acesteia, dupi care le-am votat, nu inainte de a stabilii condiliile de legalitate 9i oportunitate a
Ca

acestora.
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Fali de mandatul general pe care l-am avut de indeplinit in anul 2015, conform
Contractului de reprezentare, am avut mandat special pentru a vota in AGA probleme legate de
imprumuturile pe care le are contractate Compania in realizarea unor obective de exploatare a
activit5lii acesteia.
Ca reprezentant desemnat in Adunarea Generali a Aclionarilor in

SC

CONTINENTAL VEST ARAD SA, unde Consiliul fudelean Arad define 250/o din totalul acliunilor
societefii, capital social in naturi cu teren in suprafage totale de 4.924 m.p., inscris in Cartea
Funciari nr. 300522 Arad, nr. top fi9 a / c / 7 / 1 / 7 / 1 / 1, / 2, 139 4 / c / 1. / 1, / | / 1 / 2.
in continuarea acliunilor intreprinse in anul 2015, am solicitat mandat special din
partea Consiliului fudelean Arad pentru convocarea Adunirii Generale a Aclionarilor prin care
aceasta si voteze
in ceea ce privegte promovarea unor proiecte de hotf,rAri pe anul 201.5,in continuarea
activitilii de reprezentant al |udefului Arad in SC Continental Vest SA, am promovat Proiectul
de HotIrAre nr.2A./28.mai.2015 - privind aprobarea demardrii procedurilor legale pentru
dizolvarea S.C. CONTINENTAL VEST ARAD S.A.,lichidarea societdtii Si readucerea fn patrimoniul
Judelului Arad a terenului din municipiul Arad, tn suprafagd de 4.924 mp tnscris tn C.F. nr. 300522
Arad nr. top 1394/c/1/1/1-/L/1-/2 si nr. top 139a/c/L/1/1/1/2..
FafX de aceasti problemi prima instan!fi de judecati a admis acliunea judelului Arad,
in sensul cI dispune dizolvarea SC CONTINENTAL VEST SA.

in calitatea mea de consilier judelean am reprezentat Consiliul fudefean Arad gi la
unele evenimente ocazionate de diverse sf,rbitori sau omagii, cum ar fi:
;ffi Participarea la deschiderea anului gcolar de la Universitatea ,,Vasile Goldig" gi
Universitatea,,Aurel Vlaicu";

ffi

Participarea la evenimetul dedicat zilei de 1 Decembrie la Monumentul Eroilor din
Piala Avram Iancu.
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ffi

Deschiderea anului scolar 2075-20L6la sscolile din localitatea Vladimirescu.

La acliunile culturale organizate in jude! de Consiliul fudetean Arad dar gi de
din jude!, am participat, printre altele la:

Primlriile

,ffi Zilele comunei Vladimirescu;
,ffi Zilele comunei $iria;
;:# Festivalul Clititelor de la Moneasa;

l# ,,Fii satului" organizat in comuna Secusigiu;
i# Zilele Comunei Livada;
,#

Zilele comunei Seitin:

,ffi Zilele comunei Zibrani;

De asemenea am participat la unele gedinfe ale Consiliilor Locale din cadrul judelului

Arad, cum ar fi:

Vladimirescu [mai gi octombrie);
Piulig [mai.2015);
- Macea ffebr.Z015);

-

- Felnac

[iulie.2015).
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in relafia cu unitiifile administrativ-teritoriale
Am acordat consiliere pe probleme administrative in cadrul urmitoarelor institufii ale
Primarilor sau consilierilor locali, astfel: Moneasa, Felnac, Vladimirescu, $imand, Livada,
Chigineu-Crig, $ofronea, Beliu.
Problemele cu care am fost solicitat

si acord consultanld pe linia dreptului administrativ
s-au referit la modalitatea intocmirii unor proiecte de hotirAri, teoria incompatibilitigilor
funcliei publice cu funcfia de ales local, modalitatea de emitere a unor interpeliri precum gi
proceduri de organizare gi conducere a gedinlelor de consiliul local.
De asemenea am avut organizate intAlniri specifice cu alegii locali dezbdtAnd teme legate
de viitorul scrutin al alegerilor locale.

in relagia cu cetilenii, am fost solicitat

sd particip Ia aduniri publice organizate in

Comuna Vladimirescu, localitatea Mindruloc gi Cicir,

in relagia cu aparatul de specialitate a Pregedintelui Consiliului |udefean Arad
menlionez ci fiind in cel de-al treilea an de mandat, aceasta s-a imbunitefit considerabil, prin
adaptarea la Regulamentul de funcfionare a Comisiei pe care o conduc. Toli responsabilii care
se prezinti in fala comisiei cu proiectele de hotiriri, sunt bine pregdtili, cu argumente solide in
susfinerea proiectelor,
Trebuie si remarc buna colaborare cu secretariatul comisiei, respectiv d-na Cristina
Neamfiu, gi nu in ultimd instanli cu administratorul judefului.
in relalia cu conducerea Institutiei Consiliului fudelean o colaborare foarte buni am
avut-o cu d-na Lupu Silvana - secretar al judefului, precum gi cu d-na Ribovici Gheorghina Director Executiv Economic.
Deplasdri in strdindtate in interesul iudetului Arad
in cursul anului 2015 luna septembrie am reprezentat judeful Arad la IRE (lnstitutul
Regiunilor Europei), participAnd la Adunarea Regiunilor Europei ce a avut loc in Austria Salzburg.
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Participarea la aceasti reuniune de lucru decurge din calitatea de membru a judefului Arad in
cadrul Institufiei Regiunilor Europei (lRE).

in cadrul Adunlrii Generale IRE s-a supus spre dezbatere;i aprobare:
7.- Raportul financiar (bilan|ul) pentru anul 2014;
2.- Bugetul

devenituri;i cheltuieli pentru qnul 2015.

3.- Programul de lucru pe anul2015/20L6.

4.- Reconftrmarea d-lui Franz Schausberger

tn

calitatea sa de PreSedinte

al

IRE,

la fel

Si

vicepreSedintele IRE.

5.- Stobilirea viitoarei Adundri Generale respectiv tn 17-79 septembrie 2016 la Salzburg.6.Aderarea de membri noi tn IRE, respectiv municipiul MoineSti din Romdnia Si orasul Palanka din
Serbia.

in partea defond a actvitdgii s-au abordaturmdtoarele probleme:

problema strategiilor de supravieluire pentru regiuni Si oraSe, intr-o lume din ce tn ce mai
globalizatd Si despre politicile regionale de cercetare Si inovare, politicile de turism regional Si
produclia alimentard Ia nivel regional.
problema referitoare la refugiaQii din Europa, care afecteazd tn mod direct regiunile Si orasele;
programul energetic - tranzilia energeticd - obiective climaterice si reducerea emisiei de COz
energia regenerabild - finangare proiecte;

in aceasti delegalie m-am deplasat cu d-na Terpea Lavinia in calitatea

-

sa de Consilier din

cadrul Serviciului Relatii Externe 9i Cooperare Institutionali.
La aceasti acliune am avut mandat si adopt materialele supuse atenliei IRE, in calitatea
judelului Arad de membru cu drepturi depline.

Consilier judelean,

Arad, la lO.februarie.2016
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