
RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Subsemnatul Gheorghe CIMBRU, am funcţia de consilier local în 
cadrul Consiliului local Dorna-Arini, mandat câştigat în urma alegerilor locale
din data de 27 septembrie 2020.

/ \

In urma organizării comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local Dorna-Arini, am fost desemnat membru în Comisia pentru administraţia 
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor iar în urma alegerilor interne din aceasta comisie, am 
fost ales secretarul acesteia.

A

In perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am participat la un număr de 8 
şedinţe de lucru ale acestei comisii, în care s-au discutat documentele care5 i 3

intră în competenţa de avizare a acesteia, din totalul de 11 care au avut loc, la
3 fiind absent motivat.

/ \

In perioada arătată, m-am implicat activ în viaţa comunităţii din care 
fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr de 8 
şedinţele ale Consiliului Local din 11 care au avut loc în anul 2021 şi păstrând 
o legătură strânsă cu cetăţenii, mai ales cu cei din sectorul meu de 
responsabilitate.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse 
dezbaterii consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de 
adoptare a acestora.

Deasemeni, la şedinţele la care am participat, am adus la cunoştinţa 
deliberativului local şi a Primarului comunei, problemele care mi-au fost 
semnalate de cetăţeni, cu ocazia întîlnirilor cu aceştia.

5 "  5

08.01.2022

Gheorghe CIMBRU
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RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism -  Comisia I - constituită în cadrul Consiliul 
Local al Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava are în componenţă sa pe următorii 
consilieri locali:

Dumitru-Marius HAJA 
Dorel-Şerbănel MARCOCI 
Loredana-Rozalia GIOSANU 
Doru NECULA 
Cătălin-Ionut PETRE

5

preşedinte
secretar
membru
membru
membru

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava s-a întrunit, în anul 
2021 într-un total de 11 şedinţe ale planului, ordinare sau extraordinare, toate fiind 
precedate de şedinţe ale comisiilor de specialitate, printre care şi ale comisiei I.

Şedinţele acestei comisii au fost convocate de preşedintele acesteia, în cadrul 
lor membrii prezenţi luând cuvântul, comentând materialele prezentate care însoţeau 
proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi care însoţeau proiectele de hotărâre care 
intrau în competenţa de avizare a acestei comisii.

Şedinţele comisiei au fost publice, fiind invitaţi, dacă a fost cazul pentru 
clarificări, iniţiatorul proiectului de hotărâre sau fucţionari din cadrul primăriei 
comunei.

In urma discuţiilor din comisie, s-a acordat aviz favorabil tuturor proiectelor 
de hotărâre care intrau în competenţa de avizare a acestei comisii, fără amendamente.

Activitatea comisiei în relaţia cu Primăria Doma-Arini a fost una pozitivă, de 
cooperare constructivă.

Dorna-Arini, 08.01.2022

Preşedinte,
Dumitru-Marius HAJA



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA DORNA ARINI 
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, MUNCĂ ŞI 
PROTECŢIE SOCIALĂ, ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, PROTECŢIE 
COPII

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii -  Comisia II - constituită în cadrul 
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava are în componenţă sa pe 
următorii consilieri locali:

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava s-a întrunit, în anul 
2021 într-un total de 11 şedinţe ale planului, ordinare sau extraordinare, toate fiind 
precedate de şedinţe ale comisiilor de specialitate, printre care şi ale comisiei II, 
atunci când pentru plenul deliberativului erau propuse spre dezbatere documente 
care intră în competenţa de avizare a acestei comisii.

Şedinţele acestei comisii au fost convocate de preşedintele acesteia, în cadrul 
lor, membrii prezenţi luând cuvântul, comentând materialele prezentate care 
însoţeau proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi care însoţeau proiectele de 
hotărâre care intrau în competenţa de avizare a acestei comisii.

Şedinţele comisiei au fost publice, fiind invitaţi, dacă a fost cazul pentru 
clarificări, iniţiatorul proiectului de hotărâre sau fucţionari din cadrul primăriei 
comunei.

In urma discuţiilor din comisie, s-a acordat aviz favorabil tuturor proiectelor 
de hotărâre care intrau în competenţa de avizare a acestei comisii, fără amendamente.

Activitatea comisiei în relaţia cu Primăria Dorna-Arini a fost una pozitivă, de 
cooperare constructivă.

RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Constantin ROŞU 
Ştefan GURZUN 
Severin ŢIFUI

preşedinte
secretar
membru

Dorna-Arini, 08.01.2022

Preşedinte, 
Constantin ROŞU



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA DORNA ARINI 
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ ŞI DE 
DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE, A DREPTURILOR 
CETĂŢENILOR

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor -  Comisia III - constituită în cadrul 
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava are în componenţă sa pe 
următorii consilieri locali:

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava s-a întrunit, în anul 
2021 într-un total de 11 şedinţe ale planului, ordinare sau extraordinare, toate fiind 
precedate de şedinţe ale comisiilor de specialitate, printre care şi ale comisiei III, 
atunci când pentru plenul deliberativului erau propuse spre dezbatere documente 
care intră în competenţa de avizare a acestei comisii.

Şedinţele acestei comisii au fost convocate de preşedintele acesteia, în cadrul 
lor, membrii prezenţi luând cuvântul, comentând materialele prezentate care 
însoţeau proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi care însoţeau proiectele de 
hotărâre care intrau în competenţa de avizare a acestei comisii.

Şedinţele comisiei au fost publice, fiind invitaţi, dacă a fost cazul pentru 
clarificări, iniţiatorul proiectului de hotărâre sau fucţionari din cadrul primăriei 
comunei.

A

In urma discuţiilor din comisie, s-a acordat aviz favorabil tuturor proiectelor 
de hotărâre care intrau în competenţa de avizare a acestei comisii, fără amendamente.

Activitatea comisiei în relaţia cu Primăria Dorna-Arini a fost una pozitivă, de 
cooperare constructivă.

RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

loan MORARU 
Gheorghe CIMBRU 
Onofrei STANCA

preşedinte
secretar
membru

Dorna-Arini, 08.01.2022



RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Subsemnata Loredana-Rozalia GIOSANU, am funcţia de consilier
7 5

local în cadrul Consiliului local Dorna-Arini, mandat câştigat în urma 
alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020.

/V

In cadrul Consiliului local Dorna-Arini, fac parte din Comisia pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism.

în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am participat la un număr de 10 
şedinţe de lucru ale acestei comisii, în care s-au discutat documentele care 
intră în competenţa de avizare a acesteia, din totalul de 11 care au avut loc, la 
1 fiind absent motivat.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse 
dezbaterii consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de
adoptare a acestora.

/ \

In perioada arătată, m-am implicat activ în viaţa comunităţii din care 
fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr de 10 
şedinţele ale Consiliului Local din 11 care au avut loc în anul 2021 şi păstrând 
o legătură strânsă cu cetăţenii, mai ales cu cei din sectorul meu de 
responsabilitate.

Deasemeni, la şedinţele la care am participat, am adus la cunoştinţa 
Primarului comunei şi Consiliului local, problemele care mi-au fost semnalate 
de cetăţeni, cu ocazia întîlnirilor cu aceştia.

5 7  }

08.01.2022

Loredana-Rozalia GIOSANU



RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Subsemnatul Ştefan GURZUN, în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am activat 
în funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local Doma-Arini, în baza mandatului 
câştigat la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

In perioada susmenţionată, m-am implicat activ în desfăşurarea activităţii în 
comunitatea din care fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr 
de 11 şedinţe ale planului deliberativului local, din 11 convocate în aceasta perioadă.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Am păstrat o legătură strânsă şi apropiată cu cetăţenii urbei, problemele care mi
au fost semnalate de aceştia, cu ocazia diferitor întâlniri, aducându-le la cunoştinţa 
factorilor de decizie din comuna şi implicându-mă în rezolvarea lor.

In urma organizării comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Doma- 
Arini, am fost desemnat membru în Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, iar în urma 
alegerilor interne din aceasta comisie, am fost ales secretarul acesteia.

în perioada 01.01.2021 -31.12.2021, am participat la un număr de 11 şedinţe de 
lucru ale acestei comisii, în care s-au discutat documentele care intră în competenţa de 
avizare a acesteia, din totalul de 11 care au avut loc.

în perioada arătată, m-am implicat activ în viaţa comunităţii din care fac parte şi 
care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr de 8 şedinţele ale Consiliului 
Local din 11 care au avut loc în anul 2021 şi păstrând o legătură strânsă cu cetăţenii, mai 
ales cu cei din sectorul meu de responsabilitate.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Deasemeni, la şedinţele la care am participat, am adus la cunoştinţa 
deliberativului local şi a Primarului comunei, problemele care mi-au fost semnalate de 
cetăţeni, cu ocazia întîlnirilor cu aceştia.

08.01.2022

Stefan GURZUN
5



RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Subsemnatul Marius-Dumitru HAJA, în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am 
activat în funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local Doma-Arini, în baza 
mandatului câştigat la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

în perioada susmenţionată, m-am implicat activ în desfăşurarea activităţii în 
comunitatea din care fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr 
de 11 şedinţe ale planului deliberativului local, din 11 convocate în aceasta perioadă.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Am păstrat o legătură strânsă şi apropiată cu cetăţenii urbei, problemele care mi
au fost semnalate de aceştia, cu ocazia diferitor întâlniri, aducându-le la cunoştinţa

3 7 7 3 3

factorilor de decizie din comuna şi implicându-mă în rezolvarea lor.
în urma organizării comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dorna- 

Arini, am fost desemnat membru în Comisia pentru programe de dezvoltare economico- 
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism iar în urma alegerilor interne din 
aceasta comisie, am fost ales preşedintele acesteia.

în perioada 01.01.2021 -  31,12.2021, am participat la un număr de 11 şedinţe de 
lucru ale acestei comisii, în care s-au discutat documentele care intră în competenţa de 
avizare a acesteia, din totalul de 11 care au avut loc.

în perioada arătată, m-am implicat activ în viaţa comunităţii din care fac parte şi 
care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr de 8 şedinţele ale Consiliului 
Local din 11 care au avut loc în anul 2021 şi păstrând o legătură strânsă cu cetăţenii, mai 
ales cu cei din sectorul meu de responsabilitate.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Deasemeni, la şedinţele la care am participat, am adus la cunoştinţa 
deliberativului local şi a Primarului comunei, problemele care mi-au fost semnalate de 
cetăţeni, cu ocazia întîlnirilor cu aceştia.

08.01.2022

Marius-Dumitru HAJA
r\



RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Subsemnatul Dorel-Şerbănel MARCOCI, în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, 
am activat în funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local Dorna-Arini, în baza 
mandatului câştigat la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

în perioada susmenţionată, m-am implicat activ în desfăşurarea activităţii în 
comunitatea din care fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr 
de 11 şedinţe ale planului deliberativului local, din 11 convocate în aceasta perioadă.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Am păstrat o legătură strânsă şi apropiată cu cetăţenii urbei, problemele care mi
au fost semnalate de aceştia, cu ocazia diferitor întâlniri, aducându-le la cunoştinţa 
factorilor de decizie din comuna şi implicându-mă în rezolvarea lor.

în urma organizării comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dorna- 
Arini, am fost desemnat membru în Comisia pentru programe de dezvoltare economico- 
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism iar în urma alegerilor interne din 
aceasta comisie, am fost ales secretarul acesteia.

în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am participat la un număr de 11 şedinţe de 
lucru ale acestei comisii, în care s-au discutat documentele care intră în competenţa de 
avizare a acesteia, din totalul de 11 care au avut loc.

A

In perioada arătată, m-am implicat activ în viaţa comunităţii din care fac parte şi 
care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr de 8 şedinţele ale Consiliului 
Local din 11 care au avut loc în anul 2021 şi păstrând o legătură strânsă cu cetăţenii, mai 
ales cu cei din sectorul meu de responsabilitate.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Deasemeni, la şedinţele la care am participat, am adus la cunoştinţa 
deliberativului local şi a Primarului comunei, problemele care mi-au fost semnalate de
cetăţeni, cu ocazia întîlnirilor cu aceştia.* 7 *

08.01.2022

Dorel-Serbănel MARCOCI



RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Subsemnatul loan MORARU, în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am activat în 
funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local Doma-Arini, în baza mandatului 
câştigat la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

/V

In perioada susmenţionată, m-am implicat activ în desfăşurarea activităţii în 
comunitatea din care fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr 
de 11 şedinţe ale planului deliberativului local, din 11 convocate în aceasta perioadă.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Am păstrat o legătură strânsă şi apropiată cu cetăţenii urbei, problemele care mi
au fost semnalate de aceştia, cu ocazia diferitor întâlniri, aducându-le la cunoştinţa
factorilor de decizie din comuna şi implicându-mă în rezolvarea lor.

/ \

In urma organizării comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dorna- 
Arini, am fost desemnat membru în Comisia pentru administraţia publică locală, juridică 
şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor iar în urma 
alegerilor interne din aceasta comisie, am fost ales preşedintele acesteia.

In perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am participat la un număr de 11 şedinţe de 
lucru ale acestei comisii, în care s-au discutat documentele care intră în competenţa de 
avizare a acesteia, din totalul de 11 care au avut loc.

In perioada arătată, m-am implicat activ în viaţa comunităţii din care fac parte şi 
care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr de 8 şedinţele ale Consiliului 
Local din 11 care au avut loc în anul 2021 şi păstrând o legătură strânsă cu cetăţenii, mai 
ales cu cei din sectorul meu de responsabilitate.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Deasemeni, la şedinţele la care am participat, am adus la cunoştinţa 
deliberativului local şi a Primarului comunei, problemele care mi-au fost semnalate de 
cetăţeni, cu ocazia întîlnirilor cu aceştia.

9 " 5

08.01.2022

loan MCft|ARU



RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Subsemnatul Dorn NECULA, în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am activat în 
funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local Doma-Arini, în baza mandatului 
câştigat la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

In perioada susmenţionată, m-am implicat activ în desfăşurarea activităţii în 
comunitatea din care fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr 
de 10 şedinţe ale planului deliberativului local, din 11 convocate în aceasta perioada (la 
o şedinţă am absentat motivat).

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Am păstrat o legătură strânsă şi apropiată cu cetăţenii urbei, problemele care mi
au fost semnalate de aceştia, cu ocazia diferitor întâlniri, aducându-le la cunoştinţa 
factorilor de decizie din comuna şi implicându-mă în rezolvarea lor.

In urma organizării comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dorna- 
Arini, am fost desemnat membru în Comisia pentru programe de dezvoltare economico- 
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism.

în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am participat la un număr de 10 şedinţe de 
lucru ale acestei comisii, în care s-au discutat documentele care intră în competenţa de 
avizare a acesteia, din totalul de 11 care au avut loc.

A

In perioada arătată, m-am implicat activ în viaţa comunităţii din care fac parte şi 
care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr de 8 şedinţele ale Consiliului 
Local din 11 care au avut loc în anul 2021 şi păstrând o legătură strânsă cu cetăţenii, mai 
ales cu cei din sectorul meu de responsabilitate.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Deasemeni, la şedinţele la care am participat, am adus la cunoştinţa 
deliberativului local şi a Primarului comunei, problemele care mi-au fost semnalate de 
cetăţeni, cu ocazia întâlnirilor cu aceştia.

5 7 4

08.01.2022

Doru NEBULA



RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Subsemnatul Cătălin-Ionuţ PETRE, în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am 
activat în funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local Dorna-Arini, în baza 
mandatului câştigat la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

In perioada susmenţionată, m-am implicat activ în desfăşurarea activităţii în 
comunitatea din care fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr 
de 10 şedinţe ale planului deliberativului local, din 11 convocate în aceasta perioada (la 
o şedinţă am absentat motivat).

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Am păstrat o legătură strânsă şi apropiată cu cetăţenii urbei, problemele care mi
au fost semnalate de aceştia, cu ocazia diferitor întâlniri, aducându-le la cunoştinţa 
factorilor de decizie din comuna şi implicându-mă în rezolvarea lor.

In urma organizării comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dorna- 
Arini, am fost desemnat membru în Comisia pentru programe de dezvoltare economico- 
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism.

în perioada 01.01.2021 -31.12.2021, am participat la un număr de 11 şedinţe de 
lucru ale acestei comisii, în care s-au discutat documentele care intră în competenţa de 
avizare a acesteia, din totalul de 11 care au avut loc.

în perioada arătată, m-am implicat activ în viaţa comunităţii din care fac parte şi 
care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr de 8 şedinţele ale Consiliului 
Local din 11 care au avut loc în anul 2021 şi păstrând o legătură strânsă cu cetăţenii, mai 
ales cu cei din sectorul meu de responsabilitate.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Deasemeni, la şedinţele la care am participat, am adus la cunoştinţa 
deliberativului local şi a Primarului comunei, problemele care mi-au fost semnalate de 
cetăţeni, cu ocazia întîlnirilor cu aceştia.

08.01.2022

Cătălin-Ionuţ PETRE



RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Subsemnatul Constantin ROŞU, în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am activat 
în funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local Doma-Arini, în baza mandatului 
câştigat la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

In perioada susmenţionată, m-am implicat activ în desfăşurarea activităţii în 
comunitatea din care fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr 
de 11 şedinţe ale planului deliberativului local, din 11 convocate în aceasta perioadă.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Am păstrat o legătură strânsă şi apropiată cu cetăţenii urbei, problemele care mi
au fost semnalate de aceştia, cu ocazia diferitor întâlniri, aducându-le la cunoştinţa 
factorilor de decizie din comuna şi implicându-mă în rezolvarea lor.

In urma organizării comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dorna- 
Arini, am fost desemnat membru în Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, iar în urma 
alegerilor interne din aceasta comisie, am fost ales preşedintele acesteia.

în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am participat la un număr de 11 şedinţe de 
lucru ale acestei comisii, în care s-au discutat documentele care intră în competenţa de 
avizare a acesteia, din totalul de 11 care au avut loc.

în perioada arătată, m-am implicat activ în viaţa comunităţii din care fac parte şi 
care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr de 8 şedinţele ale Consiliului 
Local din 11 care au avut loc în anul 2021 şi păstrând o legătură strânsă cu cetăţenii, mai 
ales cu cei din sectorul meu de responsabilitate.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Deasemeni, la şedinţele la care am participat, am adus la cunoştinţa 
deliberativului local şi a Primarului comunei, problemele care mi-au fost semnalate de 
cetăţeni, cu ocazia întîlnirilor cu aceştia.
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08.01.2022

Constantin ROŞU
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RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Subsemnatul Onofrei STANCA, în perioada 01.01.2021 -  
31.12.2021, am activat în funcţia de viceprimar al comunei Dorna Arini, 
judeţul Suceava, ca urmare a alegerilor din data de 27 septembrie 2020.

/V

In această perioadă am desfăşurat efectiv activitate de administraţie 
publică, ocupându-mă de:

- salubrizarea comunei - prin cele 9 persoane beneficiare de ajutor 
social şi care sunt apte de muncă, ridicarea gunoiului menajer din 
locurile de stocare temporară a acestora, salubrizarea spaţiilor publice ,

- repararea drumurilor -  supravegherea activităţii de pietruire a 
drumurilor publice

- înfrumuseţarea comunei -  curăţirea centrului civic, reabilitare 
şanţuri, tăiat vegetaţie spontană de pe domeniul public;

In perioada arătată, m-am implicat active în viaţa comunităţii din care 
fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr de 10 
şedinţele ale Consiliului Local din 11 care au avut loc în anul 2021 şi 
păstrând o legătură strânsă cu cetăţenii.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse 
dezbaterii consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul 
de adoptare a acestora.

Deasemeni, m-am preocupat de asigurarea iluminatului public la 
condiţii optime.

A

In cadrul Consiliului Local, fac parte din Comisia pentru 
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, participând la un număr de 10 
şedinţe de lucru ale acestei comisii, în care s-au discutat documentele care 
intră în competenţa de avizare a acesteia.

S-au acordat, în toate cazurile, avize favorabile proiectelor de hotărâre 
dezbătute, în forma în care au fost propuse.

08.01.2022

Onofrei STANCA



RAPORT DE ACTIVITATE
01.01.2021 -31.12.2021

Subsemnatul Severin ŢIFUI, în perioada 01.01.2021 -  31.12.2021, am activat în 
funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local Doma-Arini, în baza mandatului 
câştigat la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

In perioada susmenţionată, m-am implicat activ în desfăşurarea activităţii în 
comunitatea din care fac parte şi care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr 
de 10 şedinţe ale planului deliberativului local, din 11 convocate în aceasta perioadă.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Am păstrat o legătură strânsă şi apropiată cu cetăţenii urbei, problemele care mi
au fost semnalate de aceştia, cu ocazia diferitor întâlniri, aducându-le la cunoştinţa 
factorilor de decizie din comuna şi implicându-mă în rezolvarea lor.

în urma organizării comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Doma- 
Arini, am fost desemnat membru în Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, iar în urma 
alegerilor interne din aceasta comisie, am fost ales preşedintele acesteia.

în perioada 01,01.2021 -  31.12.2021, am participat la un număr de 10 şedinţe de 
lucru ale acestei comisii, în care s-au discutat documentele care intră în competenţa de 
avizare a acesteia, din totalul de 11 care au avut loc.

în perioada arătată, m-am implicat activ în viaţa comunităţii din care fac parte şi 
care mi-a încredinţat mandatul, participând la un număr de 8 şedinţele ale Consiliului 
Local din 11 care au avut loc în anul 2021 şi păstrând o legătură strânsă cu cetăţenii, mai 
ales cu cei din sectoml meu de responsabilitate.

Nu am participat efectiv la elaborarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii 
consiliului local, dar consider că am avut un rol activ în procesul de adoptare a acestora.

Deasemeni, la şedinţele la care am participat, am adus la cunoştinţa 
deliberativului local şi a Primarului comunei, problemele care mi-au fost semnalate de 
cetăţeni, cu ocazia întîlnirilor cu aceştia.

08.01.2022

Severin TIFUI
*


