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al Comfuiei pentru progreme de dezvoltrre €conomico-socide, buget

finante, administrrrer domedului public ti privst, rg culturd,

gospodiriei comunale, s€r'sicii, come4 si turism al Municipiului Radauti

pentru periosda iuliFdecembrie 2012

Dupa alcatuirea Consiliului Local, in urma alegerilor locale din anul 2012, in baza

prevederilor legii adminisftaliei public€ localeir.2l5l2001, republicara s-a constituit

comisia pentru prograine de dezvoltare economico-sociale, buget finante. administrar€a

donleniului public |j privat agdcuitura, gospodariei cornunale, servicii, comert si turism

cu uimatoarea componenta :

1 Grijincu Marius Costel mernbru PDL - lresedinte;

2. Radu Cezar Aurelian - membru PDL secretar;

3. Pop€scu Mirc€a - membru PDL - menbru

4. Loghin Lacrimoara- nembru PSD - membru

5. Maerean Tiberiu EpifaniF membru PSD - membru

Principala activftare p€ care o d€sfasoara o oonisi€ de specialitale, €ste d€zbaterca

si avizarea proiectelor de hotarari de consiliq care se supun aprobarii in cadtul sedint€lor

ordinare al€ Consiliului Local.

In senestrul al Il-lea al anului 2012, comisia economica s-a intrunit de regula o data

p€ luo6, inainte cu doua zile de sedinta ordinara a Consiliului Local si a luat in dlscuti€

toate proiectele de hottrare supuse dezbaterii consiLitrlui local Dintre aceste proiecte

majoritatea au fo3l avizate favorabil cu votul najoritaii simple a membrilor comisiei Au

fos! si proiecte care au fost avizate favorabil de catre 1oti n€rnbdi €omisiei. De asenenea

majorilatea Foiectelor de hotarari au fost avizate fara amendamente. S_au facut

amendamente la unel€ proiectele de hotarari, care supuse plenului, in sedinta de consilir

local, au fost adoptate.

Comisia a solicitat si a primit sprijin de sFcialitate din partea compartimentelor de

specialitate din aparanrl propriu al primarului.
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Pentu avizarea udor proiecte, comisia s-a deplasat si itr ter€fl, sa cunoasca opinia

cetat€nilor, sa studiez€ amplasmerl€le umr lucrari prevazute in Foiectele de hotarari,

sa analiz€ze oportunitatea si realitates aceslora-

Din discutiile avute cu cetateDii acestia au ddicat divetse Fobleme la care membrii

comjsiei €codonice au itrc€roaa sa{i aduca aportul h r€zolvar€a lor.

Consid€rm ca activitat€a oornisiei a fost b€neffca conm'buind la buna ftnctionarc a

Corsiliului t ocal, fiind itr litera legii si folosul cornlmitatii.
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