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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 

Consilier Local – GRAURE IOAN 

 

În conformitate cu prevederile art. 225 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ   , 

cu modificările și completările ulterioare, depun prezentul raport de activitate pe anul 2021.  

       Pe perioada anului 2021 activitatea mea la Consiliul Local al orașului Petrila s-a concretizat în : 

- Am participat la un număr de 39 ședințe ale Consiliului Local, în cadrul cărora am 

intervenit cu observații care au vizat fondul proiectelor de hotărâri; 

- Am participat la un număr de 37 ședințe ale Comisiei Economice în cadrul cărora s-au 

avizat favorabil 131 proiecte de hotărâri; 

- Am participat la elaborarea proiectelor de hotărâri; 

       Pentru fiecare ședință de comisie sau de plen a Consiliului Local al orașului Petrila am luat la 

cunoștință ordinea de zi, am studiat amănunțit proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de 

ședință, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, solicitând în anumite 

situații, explicații și detalii de la factorii responsabili din cadrul Primăriei sau inițiatorilor de proiecte 

de hotărâre.  

- Am participat la întâlniri în teritoriu cu cetățenii orașului Petrila. 

         Atât în cadrul ședințelor Consiliului Local al orașului Petrila , cât și în cadrul comisiilor am 

militat pentru: 

a) Respectarea interesului cetățenilor; 

b) Reducerea fiscalității; 

c) Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește valorificarea patrimoniului privat al 

orașului și utilizarea domeniului public al acestuia; 

d) Utilizarea eficientă, în interesul cetățenilor și a comunității, a banilor publici. 

                În cadrul întâlnirilor în teritoriu cu cetățenii am preluat toate problemele sesizate de aceștia 

și constatate de mine, le-am adus la cunoștința Consiliului Local și autorității executive a Primăriei , 

solicitând stabilirea termenelor și responsabilități de rezolvare. Pentru o parte din probleme m-am 

implicat direct, colaborând cu aparatul de specialitate al primarului (direcții, servicii, compartimente) 

din cadrul Primăriei orașului Petrila. 

 

CONSILIER LOCAL 

                                                                    GRAURE IOAN 


