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Raport de activitate 
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1. Participare sedinte: 

 Am participat la toate sedintele CL care s-au desfasurat in aceasta perioada 
(ordinare, extraordinare, de indata)  

o Dintre cele 16 sedinte de pana acum doar la 3 am participat online, la restul 

prezenta fiind fizica 

o In calitate de presedinte am convocat si desfasurat sedinte la Comisia nr. 1 cu 

prezenta fizica, cu exceptia uneia care s-a desfasurat online (Watsapp) 

 Am participat la toate sedintele CA Scoala Stefesti (fizic si online) in calitate de 

reprezentant al CL Stefesti in acest organism 

 Am reprezentat CL Stefesti in diferite Comisii acolo unde am fost desemnat sa 

particip (comisia pentru examenul de director la Scoala Gimnaziala Stefesti) 

 

2. Proiecte CL Stefesti 

a. Am depus amendamente la foarte multe proiecte de hotarare, toate fiind 

aprobate in unanimintate. Aici avem si cateva exemple : 

i. Marirea bursei de merit pentru elevii Scolii Stefesti de la 100 la 200 ron 

ii. Alocarea unei sume pentru Scoala Stefesti in vederea modernizarii 

podelei conform cerintelor actuale 

iii. Redistribuirea unor sume in cadrul Bugetului pentru lucrari pe care le-

am considerat prioritare: 

1. Marire suma investitie iluminat public - asa s-a realizat lucrarea 

de montare stalpi iluminat in zona Tabara 

2. Micsorarea sumei alocate pentru supravegherea santierelor de 

constructii pe raza comunei de la 60 mii lei la 30 mii lei 

b. Am depus proiectele de hotarare mentionate mai jos, toate trecand in sedinta de 

plen cu unanimitate/majoritate de voturi 
i. Proiect de HCL privind stabilirea algoritmului de montare a lampilor 

stradale pe stalpii de joasa tensiune 

ii. Proiect de HCL privind stabilirea unui Regulament privind organizarea si 

functionarea Bazei Sportive Stefesti 

iii. Proiect de HCL privind modificarea Regulament privind organizarea si 

functionarea terenului sintetic de la Scoala Stefesti 

iv. Proiect de hotarare privind stabilirea unui regulament de finantare a 

activitatilor sportive din fonduri nerambursabile de la Bugetul Local 

 

3. Interpelari 

a. Am depus impreuna 11 interpelari scrise catre Executivul Primariei Stefesti: 

 

i. Interpelare in legatura cu starea alimentaria cu apa a comunei 
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ii. Doua interpelari cu privire la site-ul oficial al Primariei Stefesti : una care 

a avut ca rezultat modificarea si modernizarea site-ului, iar a doua a dus 

la actualizarea lui la zi cu informatii utile cetatenilor 

iii. Interpelare cu privire la situatia spatiului din spatele Caminului Cultural 

Stefesti care apartine acestuia 

iv. Doua interpelarari cu privire la situatia iluminatului stradal in comuna 

Stefesti 

v. Interpelare cu privire la situatia inchirierii terenului de fotbal de la Baza 

Sportiva Stefesti 

vi. Interpelare cu privire la Situatia lucrarii efectuate in regie proprie din 

punctul Gigi Carstea, zona Campului 

vii. Interpelare cu privire la situatia santurilor neterminate din cona 

Campului, pe portiunea: “Neluta Duca” – “Gigi Carstea” pe partea cu cei 

doi (partea dreapta in sensul de mers de la primul la al doilea)  

viii. Interpelare cu privire la modul de constructie a santurilor pe drumul 

catre punctul “Plaiul Lacului” in zona “Vali Simulescu” 

ix. Interpelare cu privire la statusul instalarii unui relantizor in zona Ferma, 

DJ216 

Dintre acestea numai jumatate au avut raspuns scris din partea Executivului. La unele 

inca mai astept si acum acest raspuns 

 

4. Luari de cuvant 

 

a. In toate sedintele CL Stefesti de pana acum am avut luari de cuvant. Prin acestea : 

i. Am sustinut diferite proiecte depuse  

ii. Am cerut clarificari cu privire la unele proiecte depuse 

iii. Am semnalat anumite neconcordante in ceea ce priveste diferitele 

aspecte discutate, reusind sa modific in cateva cazuri Ordinea de zi a unor 
sedinte in acord cu legile in vigoare 

iv. Am adus argumente clare de refacere a Strategiei de dezvoltare pentru 

localitatea noastra in perioada 2021-2027, realizand si un raport pentru 

aceasta de care sa se tina seama la refacere 

 

 

5. Am initiat si participat impreuna cu alti colegi consilieri locali la diferite actiuni care au 

constat in: 

a. Igienizarea unor locatii de pe raza localitatii 

b. Donarea unor echipamente pentru Gradinitele de pe raza localitatii 

c. Donarea unor echipamente si rechizite necesare studiului pentru Scoala Stefesti 

d. Am participat activ la modernizarea Salii de Consiliu a Primariei Stefesti 

6. Am infiintat o Bursa de Merit pentru elevii Scolii Stefesti: cate 500 ron trimestrial pentru 

cel mai bun elev din fiecare clasa de gimnaziu 

7. Pe langa cele de mai sus pot sublinia si cateva idei pe care le-am adus pentru a 

imbunatati desfasurarea activitatii Consiliului Local: 

a. Fiecare consilier local sa aiba o casuta de email pentru a primi documentatia de 

sedinta  
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b. Fiecare consilier local sa aiba la dispozitie o tableta pe care sa-si consulte 

documentatia 

c. Sa existe echipament de videoconferinta in Sala de Consiliu pentru a asigura 

conexiunea de la distanta: sedinte online, videoconferinte etc.  

Consider aceste actiuni ca fiind un inceput si pentru revitalizarea si modernizarea 

activitatii CL Stefesti si imi propun ca pentru anul viitor sa realizam impreuna mult mai multe 

pentru binele comunitatii din care facem parte 

 

 

Consilier Local 

Adrian Iulian Sima  

 

 

 

 

 

 


