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RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2Ol7
Consilier local, Matei Florin

in conformitate cu prevederile art. 51, alin. 4, din Legea administrafiei publice
locale nr. 215/2001 republicati, cu modificirile si cornpletirile ulterioare, depun
prezentul raport anual de activitate in calitate de consilier local ales din partea
Partidului Nalional Liberal la consiliul Local al comunei Ibinegti.
Pe parcursul

anului 2OL7,in cadrul consiliului local din comuna noastri, au

avut loc 22 de gedinfe [12 gedinle ordinare gi 10 gedinle extraordinare) la care s-au

dezbdtut peste 100 de proiecte in urma cirora au fost adoptate 104 hotdrAri de
consiliu local. Fiind membru al Comisiei juridice 9i de clisciplin5, am fost prezent la
toate aceste gedinle gi inclusiv la toate dezbaterile din cadrul comisiilor care
precedau disculiile din plen gi am incercat si contribui la luarea unor hoterari cat
mai bune pentru comunitatea locali, prin opiniile argumentate pe care le-am
exprimat cu privire la proiectele discutate.

Pornind de la ideea ci fiecare vot pe care il ddm unui proiect in cadrul
gedinlelor de consiliu local trebuie exprimat cu responsabilitate, am studiat cu
atenlie materialele primite gi am votat in cunogtin!5 de cauzi ,,pentru" proiectele de
hotirAre care au vizat in mod pozitil, interesele comutritdlii locale din Ibinegti gi
,,impotrivi" in momentul in care am considerat cd un proiect propus afecteazi intrun fel sau altul interesul cetilenilor comunei, ata cum reiese gi din procesele verbale
afigate pe pagina de internet www.ibanesti.ro.

Prin HotirArea de consiliu local nr. 67 /08.09.20L7 am fost desemnat ca
reprezentant in Consiliul de administralie la $coala Gimnaziali Ibdnegti unde am
participat activ la discugiile care au avut loc in cadrul gedinlelor acestuia,
transmifAnd totodatl gi anumite probleme care mi-au fost aduse la cunogtinli de
citre plrinlii copiilor care frecventeazi cursurile gcolilor din comuna noastri.

in

baza Dispoziliei numirul 333/05. L0.2077 am participat, in calitate de
membru al comisiei de verificare, la controlul indeplinirii obligafiilor ce revin
Asocialiei Crescdtorilor de Animale Ovidius Bridefelu conform contractului-cadru
de inchiriere pentru suprafelele de piguni aflate in clomeniul privat al comunei

I

Ibinegti. in cAteva zile din luna octombrie 20L7. impreund cu ceilalfi membrii
ai

comisiei gi reprezentanlii asociafiei, am vizitat pSgunile inchiriate gi am
verificat la
fafa locului modul in care asocialia gi-a indeplinit obligaliile contractuale.
Raportul
intocmit in urma acestui control a fost prezentat in gedinfa ordinard din
28.12.20L7
la care am solicitat sd fie prezenli gi membrii consiliului director al
asociafiei pentru
a congtientiza cu tolii importanla investifiilor ce trebuie efectuate pe piguni
;i
respectarea contractului de concesiune gi a caietului de sarcini
care prevede ci
asocialia are obligalia si accepte la pdgunat animalele tuturor proprietarilor
din
comuni in ordinea crescitoare a numirului de animale. AvAnd in vedere
faptul ci
pigunile sunt o bog5lie a comunei Ibinegti gi aceasta trebuie si se
reflecte in mod
egal asupra locuitorilor, am solicitat pregedintelui asocialiei gi
consiliului director si
incerce si giseasci solulii prin care plata pentru grija pAni la un anumit
numdr de
animale, pentru fiecare proprietar, si se compenseze din subvenlia
care se obgine de
la APIA.

Printre proiectele pe care le-am suslinut pe parcursul anului 20LT
in cadrul
consiliului local doresc sd menfionez trei dintre acestea care au avut
un impact
pozitiv direct asupra veniturilor ;i cheltuielilor bugetului local gi
asupra cetilenilor
comunei noastre, economisindu-se aproape un miliard de lei
vechi astfel:

-

-

realizarea unui proiect de hotirAre prin care sI se recupereze
sumele
restante reprezentAnd contribufii ale cetilenilor din perioada
2005 20L6 pentru introducerea apei in comuna Ibinegti (aproape 60.000
Lei);
susfinerea cu argumente a faptului c5 suma de 60.000 lei solicitati
inilial
de citre Parohia Ibinegti P5dure pentru terenul aferent
ciminului cultural
nu este justificati, cel pulin din punct de vedere moral, gi determinarea
renegocierii prelului de vAnzare, rezultAnd o economie de
24.000 lei;
propunerea de reverificare a realizirli proiectului
de canalizare prin care
s-a constatat ca executantul n-a amplasat corespunzitor
40 de racorduri
care costd aproape 500 lei fiecare, bani pe care altfel
ar fi trebuit si-i
suporte unii locuitori ce urmau sd-gi raco rd,eze imobilul
la sistemul de
canalizare, in total aproximativ 20.000 lei.

in cursul anului 2AL7, am inifiat clezbateri privind necesitatea
realizirii unor obiective de interes public cum ar fi: achizilionarea
unei
Deasemenea,

magini de
vidanjare folosindu-se inclusiv banii recuperali din restanlele
contribuliei pentru
introducerea apei, demararea procedurilor privind
construclia de capele in comuna

t

Ibinegti' realizarea unui parc de joaci pentru
copii gi a unei parciri
r'qr vqr r pentru
magini Ia
Pst
Iblnegti Pidure.
La finalul raportului pentru anul2017,
precizezfaptul ci voi continua si-mi
desfSgor activitatea cu responsabilitate,
pe intreg parcursul acestui mandat
in cadrul
consiliul Local

Ibinegti, bazandu-mi

pe disponibilitrtua muncii pe care
o fac cu
pasiune 9i ambigie, congtient fiind
de agtepiirile pe care Ie au concetilenii
de Ia
alegii Iocali.

Ibinegti,
26.03.2018

Consilier local,
Matei Florin

