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;;;tfA consitier Locat pNL in cadrut consitiutui Locar ar comuna rvesti
Judelul Galati

Subsemnata, David Garofi{a, Consilier Local in cadrul Consiliului Local al Comunei lvegti
Judelul Galafi, ales in urma alegerilor locale din luna septembrie 2020, in conformitate cu
prevederile OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, republicat, cu modificirile gi completirile
ulterioare.

Am fost aleasi din partea formaliunii politice PNL (Partidul Nafional Liberal), in temeiul
prevederilor legale art.114 din OUG nr.57t2019 privind Codul Administrativ, republicat, cu
modificirile gi completlrile ulterioare gi am inceput exercitarea mandatului la data OS.11 .ZO2O.
Am fost validat prin hotirare judecitoreascS, am depus JurdmAnt gi din acel moment mi aflu zi
de zi in slujba cetd{enilor comunei lvegti.

Activitatea desfasurata pe parcursul anului 2022 a avut la baza prevederile din:
- OUG nr.5712019 privind CodulAdministrativ, republicat, cu modificdrile si completirile ulterioare;
- Regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliului Local, HCL nr.36/05.11.2020;
- Prevederile juramantului depus si asumat prin semnatura la ceremonia de constitiiire al
Consiliulul Local al comunei lvegti, Jude{ulGalati;

in baza acestor prevederi activitatea personala s-a concretizat prin indeplinirea cu
promptitudine a tuturor atributiilor si obligatiilor ce imi revin, o dati cu numirea in funclia de
consilier local. in sectorul meu de activitate cetdlenii vin cu probleme pe care le ascult si ulterior le
prezint gi le dezbat in sedintele de consiliu.

In anul 2022 s'au convocat un numdr de 20 gedinle ale Consiliului Local al comunei lvegti
judetul Galali, qedinle in cadrul cirora au fost aprobate un numir de 112 H.C.L-uri gi am
participat la 19 gedinte qi la qedinlele comisiilor de specialitate.

in ceea ce privesc gedintele ordinare gi extraordinare ale Consiliului Local al comunei
lvegti, Judelul Galali la care am luat parte ca gi secretar in cadrul comisiei nr.1 ?entru
agricultur5, activititi economico-financiare'l mi-am exprimat votului personal Tnsolit de punctul de
vedere ori de cate ori am considerat necesar, asupra problemelor supuse dezabatbrii in sedinli.in cele ce urmeazi voi prezenta_ succint principalele proiecte din cadrul gedinlelor
consiliului Local al comunei lvegti, Judelur Gala{i, la care am participat:

- instituirea taxei speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public pentru anul2022in
comuna lvegti, judelul Galafi, HotdrAri de aprobare gi rectificare a bugetului local;

' aprobarea bugetului general centralizat gi a programului de investilii al comunei lvegti,
jude(ul Galali pe anul2022

- aprobarea Planului de actiune pentru anut 2022 privind serviciile sociale administrate gi
finan{ate din bugetul Consiliului Local al comunei lveqti (U.A.T. a comunei lvegti)

- stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul2023
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii ,,intrelinere prin

pietruire drumuri din extravilan .si intravilan din comuna lvegti, judelul Galafi,,
- aprobarea actului adi{ional nr.4la Contractul de lucriri nr.58/13.04.2020 pentru obiectivul

,,CoNSTRU|RE GRADINITA cu PRoGRAM NoRMAL cu 3 sALt DE GRUPA in sat tvE$Tt,
comuna IVE$TI, judetul GALATI'L utilitili.

- implementarea proiectului,,AMPLASARE STATil REINCARCARE AUToVEH|oULE
ELECTRICE" in comuna lveqti, jude(ulGalali

- modificarea tarifelor gi a taxelor speciale de salubrizare, aprobate prin HCL nr.
54114.07.2021, iniliator Gheoca Maricel, primarul comunei lvegti, judelul Galali;



- Aprobarea Regulamentului privind procedura de concesionare a terenurilor din domeniul
privat al comunei lvegti, judelul Gala{i

' aprobarea pl5tii unor sume din bugetul local al comunei lvegti, judelul Galali citre
Asocialia,,SMURD' Galati

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
pietonalS (pasarelS) in comuna lvegti, judelul Gala{i,,

de investilii ,,Construire punte

- aprobarea ,,Strategiei Anticoruplie 2021-2025 qi a Planului de lntegritate la nivelul UAT
lvegti"

- aprobarea Regulamentului Serviciului Judelean de Salubrizare Galali
- aprobarea devizului general totalizator (eligibile gi neeligibile) al obiectivului de investilie

,,Realizare gi dotare grddini[5 cu program prelungit in sat lvegti, comuna lvegti, judelul Gala!i,,- aprobarea Studiului de oportunitate gi fundamentare pentru delegarea gestiunii activitilii
de operare a centrului de Management lntegrat al Degeurilor gi staliei oL sortare valea Marului
din judelul Galali, delegarea serviciilor de operare, documentaliei de atribuire precum gi
acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT - Comuna lvegti, Jude[ul Galali in
Adunarea Generali a Asocialiei de Dezvoltare tntercomunitari ECOSERV Gala{i

- aprobarea depunerii proiectului ,,Renovare integratS, consolidare seismicd gi renovare
energeticS moderat5 a Ciminului Cultural din comuna lvegti, sat Bucegti, judelul Gala!i,,in cadrul
Planului Nalional de Redresare gi Rezilien!5 - Componenta 5 - Valul renovdrii, axa 2- Schema
de granturi pentru eficienli energetici qi rezilienli in clidiri publice, operaliunea 81: Renovarea
integrati (consolidare seismicS 9i renovare energetici moderatS) a clSdirilor publice
PNRR/2022tj5t2t8.1t1

- exprimarea acordului pentru infiinlarea unui centru medical de permanen{d fix pentru
asigurarea asistenlei medicale primare la nivelul comunei lvegti, judelul Gaiali

- aprobarea finanlarii lucririlor de extindere a relelei electrice de distribulie din Comuna
lvegti, strada Mdriuca Zamfir, judelul Galali

- aprobarea depunerii proiectului ,,lnfrastructuri TlC, extindere sistem de supraveghere
video stradal cu dispecerat video in comuna lvegti, judelul Galali" in cadrul planului Nalionll de
Redresare gi Rezilien{i, in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2ozztc1o, Componenta 10 -Fondul local, lnvestilia l1- Mobilitatea urband durabila, Sub-investi{ia 1.1.2- Asigurarea
infrastructurii pentru transportul verde -lTS/alte infrastructuri Tlc, gi a cheltuielilor aferente
proiectului

- aprobarea depunerii cererii de finanlare pentru proiectului 'iNflNTRnE CENTRU DE
CoLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR iN coMUNA lvESTt, JUDETUL GALAT|,'finanlat prin
Planului Nalional de Redresare qi Rezilienla, in cadrul apelurilor de proiecte pNRR/2022IC3,
Componenta 3 Managementul Deqeurilor, lnvestilia 1.1 Dezvoltarea, modernizarea gi
completarea sistemelor de management integrat al degeurilor municipale la nivel de jude{ sau la
nivel de orage/comune, Sub-investilia 1.1.A - lnfiinlarea de centre de colectare prin aport voluntar.

Consider ca prin atitudinea mea corecta si responsabila pentru functia de consilier local,mi-am adus contributia la buna desfasurare a intregii activitS{i ale administraiiei publice locale, insprijinul si folosul ceti{enilor comunei lvegti, JudeluiGalali.

Cu stim5,

Consilier Local,
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