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CAP. I: CONTEXT LEGISLATIV 

 

Activitatea consilierului local este reglementată de Codul Administrativ1. 

 Conform art. 225, alin. 2 din Codul Administrativ, aleșii locali sunt obligați să prezinte un 

raport anual de activitate2. 

  

 

CAP. II: ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

 În urma alegerilor desfășurate în data de 27 septembrie 2020, am fost aleasă consilier local 

pe listele Alianței USRPLUS, în cadrul Consiliului Local al Comunei Voiteg. 

 Consiliul Local al Comunei Voiteg este format din 11 consilieri, împărțiți în patru grupuri 

politice: USRPLUS (2 consilieri), PNL (3 consilieri), PSD (3 consilieri) și PR (trei consilieri). 

 Pentru perioada la care face referire prezentul raport, atât eu cât și colegul meu din cadrul 

Consiliului Local, USRPLUS, nu am fost într-o alianță și nu am avut nici un protocol de colaborare 

cu reprezentanți ai altor grupuri politice din cadrul Consiliului Local Voiteg. 

 Subsemnata, am depus jurământul și am fost învestită drept consilier local în cadrul 

ședinței de constituire a Consiliului Local Voiteg, ședință desfășurată în data de 11 noiembrie 

2020, astfel că prezentul raport se referă strict la activitatea desfășurată de la această dată și până 

la finele anului 2020. 

 

 

 
1 Adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, publicată in Monitorul Oficial al României, nr. 555/05 

iulie 2019. 

2 Fiecare consilier local, respectiv consilier judetean, precum și viceprimarii, respectiv vicepreședinții consiliului 

județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
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CAP. III: ACTIVITATEA DIN CADRUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI 

LOCAL VOITEG 

 

În anul 2020, Consiliul Local Voiteg3 s-a întrunit de 5 ori, conform coordonatelor de mai 

jos: 

Nr. 

Sedințe de 

plen ale CL 

Voiteg 

Tip sedință 

Număr proiecte de 

hotărâre dezbătute și 

votate 

Prezență 
Luări de 

cuvant 

1 11.11.2020 Constituire  --- --- --- Prezentă Da 

2 24.11.2020 Extraordinară 2 Prezentă Nu 

3 02.12.2020 Ordinară 3 Prezentă Nu 

4 14.12.2020 Ordinară 2 Prezentă Nu 

5 21.12.2020 Extraordinară 2 Prezentă Nu 

 

 Ulterior procedurii de constituire și ca parte integrantă a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local Voiteg, am ales să activez în cadrul Comisiei de specialitate pentru 

Administrație Publică Locală, Juridică și pentru apărarea drepturilor cetățenilor. 

 Precizez că în cadrul comisiei mai sus menționate activez în calitate de președinte și am 

participat la două tipuri de ședință: 

- cea de constituire și alegere a președintelui / secretarului de comisie, ședință desfașurată 

în data de 02 decembrie 2020. 

- cea din data de 11.12.2020, care a reprezentat întâlnirea online pentru analizarea și 

supunerea la vot a avizului care descrie proiectul de HCL nr. 7 din 14.12.2020, care 

desemnează un nou responsabil legal să reprezinte comuna Voiteg în relația cu AFIR: 

"Construirea unei capele multifuncționale în localitatea  Voiteg, Jud. Timiș", ce urmează 

a fii finanțat din fonduri  europene, prin contractul de finațare semnat cu AFIR. 

 

 

 
3 Mandatul 2020- 2024. 
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CAP. IV: PROIECTE DE HOTĂRÂRE ADOPTATE, AMENDAMENTE 

ADUSE ȘI PROPUNERI DE HOTĂRÂRI DE CONSILIU 

  

 Pentru perioada la care se referă prezentul raport am votat favorabil pentru majoritatea 

proiectelor de hotărâre ajunse în plenul ședințelor Consiliului Local Voiteg, apreciind că acestea 

sunt în interesul cetățenilor din comuna Voiteg și satul Folea. 

De asemenea, acolo unde am considerat necesar, am intervenit, prin solicitarea de informații 

suplimentare ori clarificări, mai multe informații fiind prezentate în cele ce urmează: 

 

1. Ședința de Constituire a Consiliului Local Voiteg                             11 Noiembrie 2020 

 

 

2. Ședința extraordinară a Consiliului Local Voiteg                              24 Noiembrie 2020 

 

Hotărârea nr. 1, 24.11.2020 – Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local 

Voiteg, pe o perioadă de 3 luni a dl-ui consilier Koller Karsten.    

            

        Vot: DA 

Hotărârea nr. 2, 24.11.2020 - Delegarea atribuțiilor primarului cât și cele ale 

viceprimarului, dl-ui consilier, Karsten Koller. 

               Vot: ABȚINERE 

 

3. Ședința ordinară a Consiliului Local Voiteg                             02 Decembrie 2020 

Hotărârea nr. 3 din 02.12.2020 - privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Voiteg          

       Vot: ABȚINERE 
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Hotărârea nr. 4 din 02.12.2020 – privind aprobarea proiectului rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar din comuna Voiteg pentru anul școlar 2021/2022, în conformitate cu 

prevederile art. 61, alin. 2, Legea nr. 1/2011 a Educației naționale, cu completările ulterioare și 

prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și a sportului nr. 6, 564/2011. 

Vot: DA 

Hotărârea nr. 5 din 02.12.2020 – privind alegerea viceprimarului și delegarea temporară 

a atribuțiilor primarului ( în conformitate cu art.148 și art.152 din OUG nr.57/2019, cât și a 

art.163, alin.1 și alin.3) – alegerea dl-ui Pop Niculae-Ioan în calitate de viceprimar, temporar cu 

atribuții de primar și delegarea temporară a atribuțiilor de viceprimar dl-ui Olaru Iulian-Cristian. 

Vot: - (datorită prezenței online) 

 

4. Ședința ordinară a Consiliului Local Voiteg                            14 Decembrie 2020 

Hotărârea nr. 6 din 14 12.2020 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 datorită 

adresei nr. 2800 din 19 noiembrie 2020 a Directiei Generale  Regionale  a Finanțelor  Publice   

Timișoara,   prin  care  se  alocă  sume  defalcate  din  TVA  (cod  11.02.09)  pentru finanțarea  

învățământului particular cât și adresa  nr. 2.997 din 10 decembrie 2020 a DGRFP Timișoara  

prin care s-a comunicat alocarea  sumei  de 75  mii  lei  din  fondul  de  rezervă  bugetară  la  

dispoziția   Guvernului, conform  H.G.  nr. 1044 din 2020 pentru cheltuielile privind  capitolul  de  

asistență   socială,  adică asistenții  personali  ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat și 

indernnizații lunare.  

Hotărârea nr. 7 din 14 12.2020 – alegerea noului responsabil legal și anume dl. Pop 

Ioan – Niculae, desemnat să reprezinte comuna  Voiteg în relația cu AFIR datorită decesului 

domnului primar ales, Marinescu Tudor Nicolae (Hotărârea  nr. 5/2020). 

          Vot: DA 

 

 

 



 
 

7 
 

5. Ședința extraordinară a Consiliului Local Voiteg                             21 Decembrie 2020 

          Hotărârea nr. 8 din 21 12.2020 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 datorită 

adresei nr, 3087 din 21 decembrie 2020 a DGRFP Timișoara prin care ni se comunică alocarea 

sumei de 55 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, conform H.G.  

nr.1100 din 17 Decembrie 2020 pentru   finanțarea cheltuielilor de funcționare   până la sfârșitul 

anului 2020. 

Vot: DA 

     Hotărârea nr. 8 din 21 12.2020 - privind desemnarea reprezentantului în Adunarea 

Generală a Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) și anume dl Olariu 

Iulian – Cristian, căruia îi revine obligația  de a participa la toate adunările generale ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri (ADID) Timiș, să semneze în numele și pe 

seama Consiliului Local Voiteg, orice document va fi necesar pentru modificarea  statutului și 

actului  constitutiv al ADID Timiș, precum și orice  alt document va fi necesar în vederea unei 

bune funcționări a ADID Timiș. 

Vot: DA 
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CAP. V: ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

 

Pentru exercitarea în cât mai bune condiții a activității în cadrul Consiliului Local al 

Comunei Voiteg, respectiv pentru documentarea și fundamentarea diverselor proiecte de Hotărâri 

ale Consiliului Local, aflate în lucru, în perioada la care se referă prezentul raport, am desfășurat 

și următoarele activități: 

- Am participat la diverse cursuri4 de pregătire și instruire a consilierilor locali, a Codului 

Administrativ, Legii Finanțelor Publice și a aspectelor generale ce țin de administrația 

publică locală; 

- Am luat legătura cu diverși furnizori de servicii bancare (ING și BRD) în vederea 

punerii la dispoziție a serviciului ATM în Comuna Voiteg, fiind o nevoie pe care atât 

Consiliul Local Voiteg cât și locuitorii comunei o consideră necesară. Prezenta 

negociere este încă în desfășurare. 

Conform prevederilor Codului Administrativ5, am fost remunerată în luna Decembrie, 

indemnizația lunară netă fiind de 475,00 lei, suma totală încasată fiind așadar de 475,00 lei pe anul 

2020. 

Prezentul raport este structurat în cinci capitole, având o întindere pe opt pagini și apreciez 

că raspunde pe deplin atât cerințelor legale în materie cât și angajamentelor asumate, privind 

transparența în activitatea desfășurată, respectiv comunicarea cu cetățenii din comuna Voiteg. 

      Voiteg,       Consilier local, 

31 Ianuarie, 2021     DIAC CRISTINA - IASMINA 

 
4 Cursuri organizate de USRPLUS sau diverse ONG-uri, toate fiind private. 

 


