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RAPORT DE ACTIVITATE
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Consilier local, Matei Florin

in conformitate cu prevederile art. 45, alin. 2 din Regulamentul de Organizar.lr
gi Funclionare a Consiliului Local al Comunei Ibinegti gi in temeiul principiilor
generale ale administratiei publice previzute de Ordonanla de Urgenli nr.5Z /20L9
privind Codul administrativ, cu modificirile gi completdrile ulterioare, depun
prezentul raport anual de activitate in calitate de consilier local ales din partea
Partidului Nalional Liberal la consiliul Local al comunei Ibinegti.

in anul 20L9, in cadrul gedinfelor din consiliul local al comunei noastre au
fost dezbatute gi adoptate 102 hotirAri. Aceste dezbateri s-au desfdgurat pe
parcursul a 22 de gedinfe [13 ordinare gi 9 extraordinare), eu participAnd la 21,
dintre aceste intAlniri gi incercAnd de fiecare dati sI contribui la luarea unor decizii
care sd fie cAt mai bune pentru comunitatea noastri gi de aceea am studiat cu
atenlie materialele primite gi am votat in cunogtinfd de cauzd,,pentru" proiectele de
hotdrAre pe care le-am considerat benefice comunit5lii locale din Ibinegti 9i
,,impotrivi" acele proiecte, care in opinia mea, nu erau cea mai buni solufie cu
privlre la problema expus5, argumentAndu-mi mereu pozilia in toate dezbaterile,
atAt in cadrul comisiilor care precedau discufiile clin plen cAt gi in timpui
desfSgurdrii gedinfelor, aga cum reiese gi din procesele verbale afigate pe pagina de
internet www. ibanesti.ro.

AvAnd in vedere faptul ci prezentul mandat de consilier local se apropie de
final, doresc si prezint in continuare o sintezi a activit5lii mele desfigurata pe
parcursul acestor 4 ani in cadrul Consiliului Local al Comunei Ibinegti.

A;adar, pornind de la jurimAntul depus la data de 27.06.20t6 cu ocazia
gedinfei de constituire gi validare a mandatelor consilierilor locali, prin care m-am
angajat si respect Constitulia gi legile ldrii gi si fac, cu bunl credinfl, tot ceea ce std
in puterile gi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei lbinegti, am tratat
cu responsabilitate aceastd funclie gi am incercat, pe parcursul activitilii pe care am
desfdgurat-o in cadrul tuturor gedin;elor, sI contribui in mod constructiv la
perfecfionarea hotlrArilor de consiliu local, chiar daci acest mandat a constituit
debutul activitifii mele in administralia publici locali.

l,l



in gedinla ordinari din data de 29.09.2016 am fost ales pregedinte de gedin;i
pentru perioada octombrie-decembrie 20t6 iar in aceasti calitate am condus cu

responsabilitate lucririle consiliului local.

Totodatd, pe parcursul acestor ani am participat, in calitate de membru al

comisiei de verificare, la controlul indeplinirii obligagiilor ce revin Asocialiei

Crescitorilor de Animale Ovidius Brdde;elu conform contractului-cadru de

inchiriere pentru suprafelele de piguni aflate in domeniul privat al comunei

Ibinegti. Fiind membru al comisiei am insistat inci de la inceput pe importanla
respectirii contractului de inchiriere gi pe necesitatea realizirii investiliilo.
previzute in acesta, deoarece pigunile sunt o bog5lie a comunei Ibinegti gi aceasta

trebuie sI se reflecte in bunlstarea cetifenilor ei. Agadar, in urma discutiilor pe

care le-am avut in cadrul intAlnirilor cu reprezentanlii Asociafiei Crescitorilor de

Animale Ovidius Bridefelu, s-au ficut progrese de la an la an, prin realizarea de

stAni noi, aducliuni de ap5, lucriri de curilare gi intretinere gi cel mai important,
acordarea de compensarii bdnegti membrilor asocialiei din subvenlia obginutl de la

APIA cu care crescitorii de animale sd-gi acopere cheltuielile de pigunat.

Printre proiectele pe care le-am suslinut in cadrul consiliului local doresc sd

menlionez cAteva dintre acestea care au avut un impact direct asupra bugetului de

venituri gi cheltuieli gi asupra cetilenilor comunei noastre, economisindu-se astfel

peste un miliard de lei vechi:
a

/ realizarea unui proiect de hotirAre prin care sd se recupereze sumele

restante reprezentAnd contributii ale cetSlenilor din perioada 2005 - 20L6 pentru
introducerea apei in comuna Ibinegti [aproape 60.000 Lei);

/ suslinerea cu argumente a faptului ci suma de 60.000 lei solicitatl inilial de

citre Parohia Ibinegti Pidure pentru terenul aferent Clminului Cultural nu este

justificatd, cel pulin din punct de vedere moral, gi determinarea renegocierii
prelului de vAnzare, rezultAnd o economie de 24.000 lei;

/ urmare a propunerii mele de reverificare a executirii proiectului de

canalizare, s-a constatat ca firma n-a amplasat corespunzdtor 40 de racorduri care

costa aproape 500 lei fiecare (in total aproximativ 20.000 lei), bani pe care altfel ar
fi trebuit si-i suporte unii locuitori ce urmau si-gi racordeze imobilul la sistemui
de canalizare, executantul lucririi fiind astfel obligat si monteze acele racorduri
care lipseau, pe cheltuiala proprie.



Deasemenea, am iniliat dezbateri privind necesitatea realizirii unor proiecte
de interes public cum ar fi: achizilionarea unei magini de vidanjare folosindu-se
inclusiv banii recuperali din restanlele contribuliei pentru introducerea apei,

intrelinerea corespunzitoare a terenului de sport din zona Rogin, identificarea unor
solulii de dezvoltare a turismului in zona limitrofi Satului Alegoric de pe platoul
FAncel, demararea procedurilor privind construcfia de capele in comuna lbinegti,
realizarea unui parc de joaci gi a unei parciri la Ibinegti Pddure. Astfel, la inceputul
anului 20L8, am iniliat proiecte de hotdrAri pentru realizarea acestor obiective:
construcfia de capele in comuna Ibine;ti (zona Ibinegti-Sat, zona Isticeu, zona
Iblnegti-Pidure gi zona Dulcea), amenajarea unui parc de joaci pentru copii ;i a

unei parciri pentru magini la Ibinegti Pidure.

Pe de alti parte, am participat activ la toate disculiile care au avut loc in
cadrul consiliului local cu privire la scoaterea la licitagie a unor parcele de teren
pentru case de vacanli gi pensiuni turistice in zona unde se desfSgoari Festivalul
Viii Gurghiului, ficAnd parte totodati gi din comisia de organizare a licitafiei. in
acest sens, m-am striduit si-i informez cAt mai bine pe cetifeni de existenfa acestui
proiect, congtient fiind de faptul ci este necesari o deschidere a zonei turistice a

comunei noastre in vederea cregterii capacitifii de cazare gi crearea de noi locuri de
muncd, argumente pe care le-am suslinut inci de cAnd am devenit membru in
Consiliul Local lbinegti.

a^
In calitate de membru in Consiliul de administra;ie al $colii Gimnaziale

Ibinegti, desemnat pentru anul gcolar 20L7-2018 de citre colegii mei din consiliul
local, am participat la gedingele la care am fost convocat, iar in cadrul acestora am
transmis gi problemele care mi-au fost aduse la cunogtinli de cdtre pirinlii copiilor,
cum ar fii ruta microbuzului gcolar, pericolul depozitirii lemnelor de foc in curtea
gcolii, imposibilitatea accesului pe terenul de sport din curtea gcolii dupi terminarea
orelor de curs, etc.

in incheiere, menfionez cA voi continua si contribui la dezvoltarea comunei
noastre prin activitatea ce o voi desfigura pe tot parcursul acestui mandat, bazAndu-
mi pe disponibilitatea muncii pe care o fac cu pasiune gi ambilie, congtient fiind de
agteptirile pe care le au concetilenii de la alegii locali.

Ibinegti,
23.O3.2020

Consilier local,

Matei Florin


