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Consiliul Local al Mun. stantu Gheorghe judo Covasna

Comisia pentru Administratie locala, juridica, ordine publica,
drepturile omului, legislatia muncii ~i disciplina

RAPORTUL
privind activitatea desta~urata in anul 2011 de catre

Comisia pentru Adrninistratie locaHi, juridica, ordine
publica, drepturile omului, legislatia muncii §i disciplina

in temeiul art.50 alin. 3, din Legea nr. 393/2004, privind Statutul ale~ilorlocali, cu

modifidrile ~icompletarile ulterioare, prezint:

Comisia pentru Administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului,
legislatia muncii ~i disciplina a fost compusa din aceea~i consilieri, lucru bun pentru
munca in colectiv:

- Gazda Zoltan
Guruianu Madalin Doru

- Ivan Niculae Gheorghe
- Mild Zoltan
- Petho Istvan
- Szentes Adam
- Tako Imre

COrrllsiaa fost convocata de 32 ori, 0 singura data nefund intrunit cvorumul de
lucru. Eventualele absente au fost motivate.

Cea mai mare parte a activitatilor comisiei a fost bazata pe avizarea din punct de
vedere juridic a proiectelor de hotarari ce unnau a fi puse in dezbaterea Consiliului,
puerile fiecarwa fund luate in seama ~i folosite la acordarea avizului, formularea
obiectiunilor, a completarilor ~i/sau modificarilor considerate utile ~inecesare, precum ~i
a unor observatii de forma, ~i mai rar, de fond, adresate celor care au intocmit
materialele.

Pe langa acest gen de lucran, Comisia a solutionat 5 alte probleme despre care a
fost sesizata in scris , unele petitii adresate Consiliului Local de catre persoane fizice ~i
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juridice ~i care necesitau un punct de vedere juridic, alte probleme supuse discutillor de
catre participanp.

Un lucru despre care ne bucuram este ca nu am fost nevoip sa discut:im sesizari
in ceea ee prive~te incaIcarea drepturilor omului, legislapa muncii sau disciplina.

Neajunsurile activimpi in anul2011 sunt, de fapt, 0 perpetuare a celor inclmpinate
~iin perioadele precedente:

de~i s-a imbunampt mult colaborarea cu Secretarul municipiului ~i factorii
responsabili din compartimentele de specialitate ale Primariei mai sunt situapi cand se
pun la dispozipe cu incirziere, sub limita minima de timp prev:lzuta de lege, paoa chiar in
momentele premergatoare ~edintei, materialele ce urmau a fi supuse dezbaterii. Acest
fapt, pe nnga efectul de diminuare a posibilitaple de studiu ~ianaliza a documentelor in
vederea elaborarii unei solupi corecte, a produs nemultumirea consilierilor, inclusiv paoa
la a se cere amanarea punerii in discupe.

- Calculatorul aflat in cam.26 pe care se afla programul informatic de consultare a
legislapei (actualizate), de forma LEGIS, LEX EXPERT, etc., nu se poate utiliza in mod
corespunzator, de multe ori sala fiind ocupata cu alte activitap. Vom cauta solupi

Consider ca toate acestea pot fi eliminate cu u~urint:i ~i, astfel, sa fie create
premizele unei activitap mai bune.

Apreciez ea avem un colectiv bun, receptiv la nevoi, exism 0 atmosfera de lucru
corecm, in cadrul Comisiei, bazata pe libera exprimare a opiniilor, dorinta de a se
respecta Legea ~i a fumiza solupa corecta, relatille dintre membrii fiind de colaborare in
spirit de respect reciproc, spre binele funcponarii Consiliului, in slujba comunitapi.

Pre~edintele Comisiei
Secretar

Consilier local
Gazda Zoltan

Sf.Gheorghe-CV -RO
28 ianuarie 2012
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