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COMUNA TEREMIA MARE
CONSILIUL LOCAL

51
Те1.:0256/38О0он( ЕАэс),звооог,зВо0оз ,3800
E-mail : prirnaria.teremia ma гесјtimi ѕ, ro

RAPORT DE ACTIVITATE

AL СОN5'LIERULUI VELICU PETRE
referitoare 1а
cursul anului 2015, mi-am aprofundat cunostintele
iiiului Local si am raspuns 1а
drepturile si obligatiile се imi revja in cadrul Cans
1n

ordinar ale Consiliului ,precum si la
cele 11 sediate ordinare si 3 sedinte extra
edinte al comisie де Validare si
sediritele de lucru ре comisii in calitate де pres

iu si Turism.
secretar а1 Comisiei де AgricuItura,Protectie Med
In tuile lule si august am avut onoarea sa conduc in

calitate де

presedinte, sedintele Consilului Local.

r
Pe parcursul anuiui 2015 am intocmit in calitate d e auto

si coautor un

vizat rewlvarea problemelor
nurar de 30 де projecte де hotarari, care аи

irea activitatilor din

semnalate де cetateni si consilieri, pentru imbunatat
localitatea noastra.

Dintre ceie mai semnificative projecte pot enumera
ru gravele probleme
lnfiintarea unei comisii де analiza si verificare pent
i de paza in cele trei

semnalate де cetateni privind excutarea serviciulu
.
loca litati ale comuaei;

cele doua tavane
lnfiintarea uaei comisii де ana'iza si verificare pentru

a superficialîtatii si
cazute ia Gradinita din Teremia Mare din cauz

l;
neprofesionalismului firmei angajate sa repare acoperisu

ru cele doua trotuare
lnfiintarea uaei comisii де analiza si verificare pent

incheiat procesul-verbal
construite га Nerau si Teremia Mare, unde nu s-a
de receptie al lucra nur;
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"localitatii noastre;
Proiectul nr. 7б/15.05 privind "5tema si sigiliul
де analiza si verificare
Proiectul nr. 83/15.05 privind infiir'tarea Comisiei
Mare;
pentru distr.ugeriie де 1а Centrul Cultural Teremia
de circulatie 1а 30 де km/h in
Proiectul пг. 84/15.05.privind limita rea vitezei
dreptul scoiilor, gradlnitelor si in centrul localitatii;
loca1itatle lnfratite la
Proiectul nr. 87/03.06.privind afisarea tablitelor си
intrarea in localitati;

unir sume de bani din
Ргогесни1 nr.88/20.07 privind renuntarea ia alocan
le noastre;
bugetul local pentru Iramul bise.ric'ilor din localitati

r care rup ,taie sau distrug
Proiectul пг.89/09.08 privind sanctionarea celo
fiorile piantate ре domeniul pubic;

2016;
Proiectul nr.90/03.08 privind Agenda Culturala ре anui
Proiectul nr.92/17.08 privind repararea Centrului

Expozitional;

are in Teremia Mare si
Proiectul пг.93/17.08 privind construirea unir trotu

Teremia Mica;

iza si verificare

Proiectul nr.96/10.11 privind infiïntarea Comisiei де anal

де animale.
pentru contractile де pasunat aie crescatorilor
► votul
Regretul m e u este faptul ca nu am reusit гпса, sa determir

"Denumirea strazilor".
Consiliului Local pentru proiectul nr.86/11.05 privind
r 80 de trarrdafiri ,
М-ат implicat in completarea plantarii unui numa де
impreuna си elevii in fata 5ca1ï gimnaziale Teremia Mare.
ordinare si
Pentru vitor imi propun sa particip active 1а toate sedintele
practice ре care
extraordinare 1а care voi fi convocat si ia toate activitatile
terminarea
Consiliul Local 1е va planifica in cursul anuiui 201б paha 1а
mandatu lui de consilier.

Consilier Local

Velicu Petre
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