
RAPORT DE ACTIVITATE 

pe anul 2018 a  
COMISIEI NR. 1— PENTRU PROBLEME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET, 

FINANȚE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI AGRICULTURĂ, 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, SERVICII ȘI COMERȚ 

 

Subsemnatii Vedinaș Ioan Călin in calitate de presedinte si Popa Anamaria Ancuța in calitate 

de secretar al comisiei nr. 1 si in conformitate cu prevederile art. 50 alin ( 3 ) din Legea 

nr.393/2004 , modificata si completata, privind statutul alesilor locali, prezentam urmatorul 

: 

PORT DE ACTIVITATE A COMISIEI NR. 1 pe anul 2018 

Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al comunei agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerțs-

a constituit la nivelul Consiliului local al comunei Hărău la data de 23 iunie 2016prin 

Hotararea nr.46/2016. Componenta comisiei aprobata prin aceeasi hotarare si in 

conformitate cu anexa B la Regulamentul de Functionare al Consiliului Local Hărău este 

urmatoarea :Vedinaș Ioan Călin, Jibetean Ioan Dorin, Dehelean Lucian Cornel, Popa 

Anamaria Ancuța și Iohom Ioan Ladislau. 

In anul 2018 Comisia de specialitate nr. 1 a fost convocata in 17 sedinte din care 12 sedinte 

ordinare si  5 sedinte de îndată. 

In cadrul acestora toti membri comisiei au luat cuvantul, au comentat materialele 

prezentate pentru avizare si au solicitat clarificari cu privire la acestea. Solicitarile 

consilierilor locali s-au concretizat fie prin precizari acordate direct in cadrul 

sedintelor comisiei, fie prin prezentarea unor materiale suplimentare de catre 

compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Local Hărău sau a serviciilor 

subordonate acestuia. 

In cadrul comisiei au fost supuse dezbaterii un numar de 91 proiecte de hotarari un număr 

de 80 au fost supuse si plenului Consiliului Local . 

S-a sprijinit inițiativa aparatului de spcialitate a Primarului în vederea accesării Fondurilor 

Structurale. 

S-a luat la cunoștință Bugetul de venituri și cheltuieli, execuția bugetară, organigrama și 

Regulamentul de Organizare și funcționare ale Consiliului local Hărău. 

 

Președinte comisiei,      Secretar comisie, 

Vedinaș Ioan Călin     Popa Anamaria Ancuța 


