
Raport de activitate 

Subsemnatul Cerbu Vasile ales consi lier in mandatul acesta, mentionez ca activitatea mea 

s-a rezumat la sedintele de investire a noului consiliu si urmatoarele sedinte in care s-au 

dezbatut problemele curente din cardul primariei 

Data 

25.01.2021 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

Pentru! anul 2020 

CONSILIER Popescu Constantin 

Subsemnatul Popescu Constantin cu domiciliul in orasul 
Brezoi,str.Vultureasa nr.53,judetul Valcea,am fost ales consilier in 
cadrul Consililui Local Brezoi, la alegerile locale din data de 
27.09.2020 din partea Partidului Social Democrat. 

Fac parte din cotnisia pentru invatamant,sanatate,cultura,pro
tectie sociala,activitati sportive si de agrement unde am participat 
la sedintele de comisie din lunile noiembrie si decembrie 2020. 

An1 patiicipat la sedintele de consiliul local convocate in 
lunile noiembrie si decembrie 2020. 

Am fost desemnat reprezentant al Consiliului Local Brezoi 
in Consiliul de Administratie al liceului teoretic 'Gh.Surdu ' 
Brezoi,unde am patiicipat la sedintele convocate in luna noietnbrie 
si decembrie 2020. 

25 .01.2020 

/]/ 



RAPORT DE ACTIVITATE 

Ma numesc Popa Costel Cristian, membru al Partidului Puterii Umaniste ( S-L) ,ales ca si Consilier 

local in urma alegerilor locale din anul 2020. 

In anul 2020 de cand sa intrunit Consiliul Local, am participat la toate sedintele care au avut loc 

in aceasta perioada de sfarsit de an. 

Din prima sedinta a Consiliului local constituit, am propus colegilor consilieri, un lucru care 

conform legii era necesar si obligatoriu, o legitimatie care sa ne reprezinte ca si Consilieri locali, aducand 

si un model, care a fost aprobat de catre toti cei de fata . 

Fiind sfarsit de an, activitatea mea ca si Consilier local a fost mai mult de cunoastere si de a 

primi informati privind modul de activitate a unui Consilier local. 

Mentionez faptul ca voi face tot ce va fi necesar pentru a putea duce in cele mai bune conditi 

acest mandat de Consilier si de a proteja interesele cetatenilor orasului Brezoi. 

Data 28.01.2021 Popa Costel Cristian 



RAPORT DE ACTIVITATE 

Perioada 01.11.2021-31.12.2020 

Detin calitatea de consilier local din partea Partidului National Liberar 
castigata la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020.Mandatul de consilier local mi-a fost 
validat in cadrul sedintei din data de 1 noiembrie 2020, cand am depus juramantul de a 
respecta Constitutia si legile tarii, de a face cu buna credinta tot ceea ce sta in puterea si 
priceperea mea pentru binele locuitorilor orasului Brezoi. 

In temeiul OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ prin prisma 
acestui raport de activitate, aduc la cunostinta publicului larg, activitatea de consilier 
despasurata in Consiliul Local Brezoi, in perioa da 01 noiembrie 2020-31 decembrie 2020. 

Raportul pe care il prezint, este o parte a activitatii pe care am avut-o in 
calitate de reprezentant al comunitatii brezoiene. In cadrul sedintelor desfasurate in 
perioada de referinta s-au descutat proiecte de hotarari, informari, rapoarte si s-au adoptat 
mai multe hotarari. 

Comisia de specialitate in care imi desfasor activitatea este-Comisia 
pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea 
domeniului public si privat al orasului, servicii si comert(HCL.nr.90 din 12 noiembrie 
2020). In cadrul primei sedinte de comisie am fost a leasa presedintele comisiei, functie pe 
care o ocup si in prezent. 

In cadrul sedintelor din luna noiembrie 2020, întrunite de Consiliul Local 
Brezoi, am luat parte si am votat la toate proiectele de hotarare expuse. 

In luna decembrie nu am participat la sedinta, lipsind motivat, fiind 
afectata de virusul SARS-COV.2. 

In calitate de a les local, am depus la termen si in conformitate cu 
prevederile legale, declaratia de interese si avere personala. 

Brezoi Consilier lo al, Borchina Elena Gabriela 

153 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

PE ANUL 2020 

Subsemnatul CHENIC GHEORGHE, consilier in CONSILIUL 

LOCAL - PRIMARIA BREZOI, declar ca in perioada 01.01.2020 -

31.12.2020 am participat, cu prezenta de 100 %, la toate 

sedintele ordinare si extraordinare convocate de primarul 

orasului. 

In aceasta perioada, in conformitate cu art. 52/2001 din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001 si cu statutul alesilor locali, 

activitatea mea s-a desfasurat pe patru coordonate : 

a) activitati desfasurate in cadrul sedintelor CONSILIULUI 

LOCAL BREZOI ; 

b ) activitati desfasurate in cadrul sedintelor pe comisii, unde 

am fost membru in cadrul comisiei pentru programe de 

dezvoltare economice- sociala, buget-finante, administrarea 

domeniului public si privat al orasului, servicii si comert iar dupa 

alegerile din 27.09.2020 si dupa validarea ca, consilier local, am 

activat in comisia pentru administratie publica locala juridica, 

apararea ordinii si linistei publice, respectarea drepturilor si 

libertatilor cetatenilor. 



Cu aceasta ocazie am examinat si avizat proiectele de hotarari, 

propunerile, anchetele si alte documente transmise spre analiza, 

. concretizand prin procese verbale, in care s-a dat AVIZ 

FAVORABIL sau AVIZ NEFAVORABIL; 

c ) activitati desfasurate in calitate de consilier local, in 

mijlocul cetatenilor ; 

d ) activitati desfasurate in cadrul filialei teritoriale P. N. L. 

BREZOI . 
1 

Ca cel mai in yarsta consilier, am condus sedinta ceremoniei 

de constituire a CONSILIULUI LOCAL, depunerea juramantului de 

catre consilierii locali validati, fiind indeplinite prevederile art. 

din OG nr. 571 / 2019 si la depunerea juramantului de catre 

primar, dupa care, conform art. 150, alin. ( 3 ) din OG 572019, a 

intrat in exercitiu de drept. 

Din hotararile luate, in conditiile legii, 

interes local in anul 2020, pot exemplifica : 

in probleme de 

- hotarari privind modificarea organigramei si a statului de 

functii, ale aparatului de specialitate al primarului orasului Brezoi 

si a serviciilor de interes local ; · 

- hotarari privind acordarea de facilitati la plata impozitului 

anual pe cladiri sau a taxei pe cladiri pentru anul 2021; 
----

- hotarari privind aprobarea contului de executie al bugetelor 

orasului Brezoi, pe sectiuni si a situatiilor financiare, la data de 

31.12.2020; 



- hotarari privind principalele manifestari cultural-artistice 

sportive, sociale si educative, care s-au desfasurat in Brezoi, in 

anul 2020, precum si a cheltuielilor aferente; 

- hotarari privind aprobarea zonarii fiscale pentru stabilirea 

corespunzatoare a impozitului pe teritoriul U.A T. BREZOI ; 

- hotarari privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de 

interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de beneficiarii 

de venit minim garantat, cont. Legii nr. 416 2021; 

- hotarari privind aprobarea reorganizarii compartimentului 

Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice; 

- hotarari privind aprobarea documentatiei si indicatorilor 

tehnica-economici, al proiectului de investitii " Infiintare retea 

inteligenta de distributie a gazelor naturale, in Brezoi ; 

La cele aratate mai sus, mai mentionez faptul ca in anul 2020 

am activat in cadrul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL 

SPITALULUI BREZOI. 

De asemnea, mai mentionez ca in permanenta am avut 

discutii cu locuitori ai orasului, in special cu cei din zona in care 

locuiesc, informandu-i tot timpul cu ordinea de zi a fiecarei 

sedinte de Consiliu Local, precum si cu modul in care s-a exercitat 

votul, pentru fiecare proiect de hotarari inscris pe ordinea de zi a 

sedintelor. 

28101.2021 

,. 

Cheni~ghe 



RAPOA-l DE-ASMTATE 

al consilieru lui local- DUMITRESCU GHEORGHE pentru anul 2020 ~ 

Ca reprez_entant al Consiliului Local al orasului Brezoi,Jude.tul Val cea in 

conformitate cu prevederile Legii 275/2001 a Administratiei publice locale si 

Statutul alesilor locali Legea 393/2004, in anul 2017 am desfasurat urmatoarele 

activitati: 

Am J)artiripat ~«-roate:~isietde-~f~~EaJuk.memhru 

sunt.ln cadrul acestora s-au analizat si avizat materialele de pe ordinea de zi ale 

lunii in curs. 

·~. 

De asemeni am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare ale 

Consiriufui Local, unde au fost dezbatute proiectele de hotarari. Analizandu-le 

,am venit cu propuneri atunci cand a fost cazul. Am sustinut si promovat proiecte 

ce au vizat bugetul, impozitele, concesionarile si vanzarile legale de patrimoniu 

,educatia,protectia sociala,activitatile culturale,sportive,de sanatate si cele ce tin 

de dezvoltarea si infrumusetarea orasului. 

Au fost si situatii cand am propus amendamente la unele proiecte de hotariri. 

Am facut interpelari primarului si aparatului tehnic al Primariei pentru 

lamurirea si aprofundarea unor probleme. 

Am mentinut legatura permanent cu cetateni i ,ocazie cu care am explicat si 

transmis proiectele si hotararile Consiliului Local. Totodata am preluat mesajele sj 

propunerile lor pentru a fi dezbatute si analizate in plenul sedrntelor. 

Ca reprezentant al Consiliului Local am fost membru in Consiliul de 

Administratie al Spitalului Orasenesc Brezoi si al Liceului "Gheorghe 

Surdu",participand lunar la sedintele lor.Am informat apoi Consiliul Local cu 

problemele activitatii ror. 

19.01.2021 

J5] 



RAPORT DE ACTIVITATE 

Pentru anul 2020 

Consilier Lungu Gheorghe 

Subsemnatul Lungu Gheorghe cu domiciliul in sat Pascoaia nr. 12 oras 

Brezoi jud. Valcea, am fost ales consilier local al Consiliului Local 

Brezoi la alegerile locale din data de 05-06-2016, si la alegerile locale 

din data de 27-09-2020, din partea Partidului Social Democrat. 

Fac parte din comisia de urbanism unde am luat parte la toate 

lucrarile si dezbaterile in cadrul comisiei. 

Am fost prezent la toate sedintele ordinare si extraordinare ale 

Consiliului Local Brezoi,si ori de eate ori am considerat necesar am 

luat cuvantul si am venit cu propuneri pertinente. 

Prin activitatea mea consider ca am adus aportul. meu la buna 

desfasurare a lucrarilor Consiliului Local, am acordat audiente, si am 

incercat pe cat posibil sa rezolv din problemele ridicate de cetateni. 

Am dus la indeplinire toate sarcinile trasate de catre Consiliul Local. 

1:: 

Semnatura~ 



RAPORT DE ACTIVITATE 

Pentru anul 2020 

Consilier Dulcea Dumitru Eugen 

Subsemnatul Dulcea Dumitru Eugen cu domiciliul in sat Calinesti oras 

Brezoi jud. Valcea nr. 164, am fost ales consilier al Consiliului Local 

Brezoi la alegerile din data de 05-06-2016, si la alegerile din data de 

27-09-2020, din partea Partidului Socilal Democrat. 

Am facut parte din comisia buget finante,pana la alegerile locale din 

data de 27-09-2020, iar in prezent fac parte din comisia juridica unde 

am luat parte la toate dezbaterile. 

Am fost prezent la toate sedintele ordinare si extraordinare ale 

Consiliului Local Brezoi, am luat cuvantul si pozitie ori de eate ori am 

considerat necesar. 

Prin activitatea mea consider ca mi-am adus aportul la buna 

desfasurare a activitatii Consiliului Local Brezoi, am acordat audiente 

cetatenilor ori de eate ori am fost solicitat si am incercat rezolvarea - ,. 

tuturor problemelor pertinente ale acestora. 

Am dus la indeplinire toate hotararile trasate de catre Consiliul Local. 





RAPORT DE ACTIVITATE 

PERIOADA 01.01 .2020-31.12.2020 

Consilier local al oraşuluf Brezoi, Diaconescu Ilie 

Deţin calitatea de consilier local din paliea Paliidului Naţional Liberal, câştigată 

la Alegerile Locale din 5 iunie 2016. Al doilea mandat de consilier local fiind val idat în cadrul 

şedinţei din data de 1 noiembrie 2020 când am depus jurământul de a respecta Constituţia şi 

legile ţării, de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterea şi priceperea mea pentru binele 

locuitorilor oraşului Brezoi. 

În temeiul OUG. nr. 5712019 privind Codul administrativ, prin prisma acestui 

raport de activitate, aduc Ia cunoştinţa publicului larg, activitatea de consilier desfăşurată în 

Consiliul Local Brezoi, în perioada 01 ianuarie- 31 decembrie 2020. 

Rapoliul pe care îl prezint, este o parte a activităţii pe care am avut-o în calitate de 

reprezentant al comunităţii brezoiene. În cadrul şedinţelor desfăşurate în perioada de referinţă 

s-au discutat proiecte de hotărâri , informări, rapoarte şi s-au adoptat un număr de 104 hotărâri. 

Comisiile de specialitate în care îmi rlesfiişnr Rc.tivitflt~::~ snnt· 

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ (HCL nr.90 

din 12 noiembrie 2020). În cadrul primei şedinţe de comisie am fost ales secretarul 

comisiei, funcţie pe care o ocup şi în prezent. 

2. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activiţăţi sportive şi 

de agrement (HCL nr. 90 din 12 noiembrie 2020). În cadrul primei şedinţe de comisie 

am fost ales presedintele comisiei, funcţie pe care o ocup şi în prezent. 

Pe lângă Comisiile de specialitate, am fost ales membru şi îmi desfăşor activitatea în 

alte comisii, exemplu: 

)> Comisia pentru soluţionarea cererilor fonnulate confonn prevederilor Legii nr. 

114/1996, privind locuinţele, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

În cursul anului 2020 am avut o contribuţie aparte la o serie de proiecte de 

hotărâre din domeniul învăţământului preuniversitar, după cum urmează: 

Page 1 of2 
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• Hotărârea nr. 77 din 24 septembrie 2020 si nr. 96 din 25 noiembrie 2020 

privitoare la: "Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Brezoi in Consiliul de 

Administratie al Liceului "Gheorghe Surdu", Brezoi, pentru anul scolar 2020-2021; 

• Hotărârea nr. 52 din 09 iunie 2020 privitoare la: "Principalele manifestări cultural

artistice, sportive, social, educative care se desfăşoară în oraşul Brezoi, în anul 2020, 

precum şi a cheltuielilor aferente"; 

• Hotărârea nr. 23 din 27 februarie 2020 privitoare la: "Organizarea, reorganizarea 

retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular pentru anul scolar 2020-

2021". 

• Proiectul de hotărâre din 28 noiembrie 2020 privitor la: "Organizarea, 

reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular pentru anul 

scolar 2021-2022". 

În cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare întrunite de Consiliul Local Brezoi, 
am luat parte şi am votat la toate proiectele de hotărâre expuse. Vizând interesul cetăţeanului, 
am avut şi abţineri sau am votat împotriva unor proiecte de hotărâre. Am încercat să identific 
nevoile oraşului, priorităţile, problemele cu care se confruntă cetăţenii, indiferent de natura 
lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am um1ărit rezolvarea lor acolo 
unde era cazul. 

În anul 2020 am participat la toate şedinţele din cadrul comisiilor de specialitate 
din care am făcut şi fac parte. 

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Brezoi am luat la 
cunoştintă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele 
verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, 
solicitând în anumite situaţii , explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din cadrul 
Primăriei sau iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

În această perioadă am luat cuvântul de mai multe ori în plen sau înaintea ordinii 

de zi, intervenţiile mele vizând probleme de un real interes pentru localitatea nostră. 

În calitate de ales local, am depus la termen şi în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, declaraţia de interese şi avere personală. 

Brezoi, Diaconescu Ilie 

28 ianuarie 2021 

Page 2 of 2 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
PENTRU PER10ADA NOIEMBR1E-DECEMBR1E 2020 

Subsemnatul Constantinescu Lucian Constantin, în calitate de consilier local al Oraşului 
Brezoi, Judeţul Vâlcea, ales pe listele Partidului Ecologist Român, în urma alegerilor locale ce au 
avut loc în data de 27 septembrie 2020, în conformitate cu art.225 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, prezint raportul de activitate pentru perioada 
noiembrie-decembrie 2020. 

În calitate de consilier local, am participat la toate şedinţele Consiliului Local, precum şi la 
cele organizate pe comisii de specialitate. 

Sunt preşedinte al comisiei de speciliatate nr. II "pentru administraţia publică locală, juridică, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor". Comisia 
de specialitate nr. II din care fac parte a desfăşurat în perioada noiembrie-decembrie 2020 un număr 
de 2 şedinţe. Activitatea din comisie s-a materializat în discutarea, analizarea şi avizarea proiectelor 
de hotărâre repartizate. Pentru a aviza proiectele de hotărâre, am studiat docmentaţia pusă la 
dispoziţie şi am solicitat informaţii suplimentare angajaţilor din compartimentul sau direcţia care a 
iniţiat proiectul. 

Am avut prezenţă activă, în cadrul şedinţelor de consiliu, venind cu diferite propuneri şi 
intervenţii. Am făcut interpelări către conducerea instituţiei (primar, viceprimar şi secretar) de la care 
am găsit întotdeauna răspuns. În această perioadă am acţionat cu bună credinţă şi corectitudine în 
activitatea mea de consilier local având ca unic scop apărarea intereselor comunităţii care m-a ales. 

Dintre cele mai importante activitaţi , propuneri şi avizări amintesc: 
Iniţierea, susţinerea şi avizarea proiectului privind reducerea cu până la 50% a Impozitului 

anual pe clădiri în condiţiile art.IS, pct.l), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.18112020", pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, 
folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de 
închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către 
alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă 
şi/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-Co V -2, proprietarii sau 
utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau 
deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 
Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice. 

A vizarea proiectului privind cererea de finanţare a cheltuielilor aferente, pentru 
achiziţionarea de tablete pentru elevii din oraşul nostru, respectiv echipamente IT mobile, precum şi 
alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice. 

A vizarea proiectului de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii a amplasamentului din Oraşul 
Brezoi, Strada Panduri nr.2, Judeţul Vâlcea şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 
de investiţii "REABILITARE DISPENSAR din Oraşul Brezoi, Judeţul Vâlcea. 

A vizarea proiectului de hotarare privind "Aprobarea documentaţiei şi a indicatorior tehnice
economici ai proiectului de investiţii -Înfiinţare reţea inte l igentă de distribuţie a gazelor naturale în 
oraşul Brezoi, Judetul Valcea", faza SF. 

A vizarea proiectului de hotărâre privind "Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile 
pentru anul fiscal 2021. 

Faţă de cele menţionate mai sus, vreau să mulţumesc pentru colaborare domnului primar, 
domnului viceprimar, domnului secretar, tuturor consilierilor locali, angajaţilor Primăriei Oraşului 
Brezoi şi nu în ultimul rând tuturor locuitorilor Oraşului Brezoi, pe care îi asigur de tot sprijinul meu. 

Data 28.01.2021 

CONSTANTINESCU LUCIAN-CONSTANTIN 
CONSILIER LOCAL AL ORAŞULUI BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA 

(/)~ 


