
Pentru anul2022

MIHALACHE TANTA Consilier Local PNL in cadrul Consiliului Local al Comuna lvesti
Judeful Galali

subsemnata, Mihalache Tanla, consilier Local in cadrul consiliului Local al comuneilvegti Judelul Gala{i, ales in urma alegerilor locale din luna septembrie 2o2o,in conformitate cuprevederile oUG nr'5712019 privind CodulAdministrativ, republicat, cu modificdrile gi completirile
ulterioare.

Am fost aleasd din partea formaliunii politice PNL (Partidul Na{ionat Liberal), in temeiulprevederilor legale arl.114 din oUG nr.57t2019 privind codul Administrativ, republicat, cumodificdrile si completdrile ulterioare gi am inceput exercitarea mandatului la data 0s.11.2020.Am fost validat prin hotirare judecitoreasci, am depus Jurdmant gi din acel moment m6 aflu zide zi in slujba cetdlenilor comunei lvesti.
Activitatea desfasurata pe parcursul anului 2022 a avut la baza prevederile din:- oUG nr'5712019 privind CodulAdministrativ, republicat, cu modificirile gi 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 alConsiliulul Local al comunei lvegti, Jude{ulGalali;
ln baza acestor prevederi activitatea personala s-a concretizat prin indeplinirea cupromptitudine a tuturor atributiilor si obligatiilor ce imi revin, o dati cu numirea in funclia deconsilier local' in sectorul meu de activitate cetS{enii vin cu probleme pe care le ascult si ulterior leprezint gi le dezbat in sedintele de consiliu,
in anul 2022s-au convocat un numirde 20 qedinle ale consiliului Local al comunei lvestijudetul Galali, qedinle in cadrul cirora au fost ,p.u"i" ,n numir de 112H.c.L-ri'qi;ffi#;";,

la toate^aceste gedinle gi la gedin[ere comisiiror i" rp".iaiitate.
ln ceea ce.privesc gedintele ordinare gi eitraordinare ale Consiliului Local al comuneilvegti, Jude[ul Galali la 

.care am l.uat parte. ca 
.gi 

'RrqeJinte 
in cadrul roriri.i nr.4 ,, pentru muncdgi proteclie socialS, protec(ie copii, sdnitate gi'famitil;:- ,i-r, exprimll ,oiuiri personat insofit depunctul de vedere ori de cate ori am considerat necesar, .rrpm problemelor supuse dezabaterii insedin{5.

in cele ce urmeazi voi prezenta s.uccint principalele proiecte din cadrul gedinlelorconsiliului Local al comunei lvegti, Judelul Gala{i, ta care am participat:- instituirea taxei speciale pentru prestarea serviciului d; ilu;in;i public pentru anul 2022 incomuna lvegti, jude(ul GalaliHotirAri de aprobare gi rectificare a bugetului local;- aprobarea bugetului general centralizat gi a programului de investi{ii al comunei lvegti,judeful Galafi pe anul2OZ2
- aprobarea Planului de actiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate sifinan{ate din bugetul Consiliului Local al comunei lveqti (U.A.T. a comunei lr"siij 

svrrrrrrrerrqrE eI

- stabilirea impoziteror 9i taxeror rocare pentru anur 2023 i

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii ,,intrefinere prinpietruire drumuri din extraviran gi intraviran din comuna rvegti, judelur Gara{i,,- aprobarea aclului adi{ional nr.4la contractul de lucrari nr.5g/13.04 .2020 pentru obiectivul
,,CoNSTRU|RE GRADlNlr,A cu PRocRAM NoRMAL cu 3 sALl oe Cnupn i, *i vigit,comuna lVESTl, jude{ul GALATI,- utilitdti.

- implementarea proiectului,,AMpLASARE
ELECTRICE" in comuna lvegti, judelul Galali

STATII RE1NCARCARE AUTOVEHICULE

- modificarea tarifelor 9i a taxelor speciale de salubrizare, aprobate prin HCL nr.54114.07.2021, iniliator Gheoca Maricer, primarur comunei rvegti, judelur Garali;



- Aprobarea Regulamentului privind procedura de concesionare a terenurilor din domeniulprivat al comunei lvegti, judelul Gala{i
- aprobarea pl5lii unor sume din bugetul local al comunei lvegti, judelul Galali citreAsocialia,,SMURD, Galali
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii ,,Construire puntepietonalS (pasareld) in comuna lvegti, judelul Galaii,,
- aprobarea,,strategiei Anticoruplie 2021-2025 gi a Planului de lntegritate la nivelul UATlveqti"

- aprobarea Regulamentului Serviciului Jude{ean de Salubrizare Galati- aprobarea devizului general totalizator (eligibile gi neeligibirel ar-oiiectivului de investilie
"Realizare 9i dotare gridinild cu program prelungit in sat ivegti, comuna lvegti, jude[ul Gala!i,,- aprobarea studiului de oportunitate gi fundamentare pentru delegarea gestiunii activitdliide operare a centrului de Management lntegrat al Degeurilor gi sta{iei de sortare Valea Mdruluidin judelul Galati, delegarea serviciilor de operare, documentaiiei de atribuire precum giacordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT - comuna lvegti, Judelul Gala{i inAdunarea GeneralS a Asocialiei de Dezvoltare tntercomunitari gcosJnv 6"rrti- aprobarea depunerii proiectului ,,Renovare integrati, consolidare seismicd gi renovareenergetici moderati a ciminului cultural din comuna lvegti, sat Bucegti, judelul Gala!i,,in cadrulPlanului National de Redresare gi Rezilien!5 - componenta 5 - valul renovirii, axa 2- schemade granturi pentru eficienld energetici gi rezilien{5 in clidiri publice, operaliunea 81: RenovareaintegratS (consolidare seismicS si renovare energetica moderati) a clSdirilor publicePNRR/2022tc5t2t8,1t1

- exprimarea acordului pentru infiinlarea unui centru medical de permanen{i fix pentruasigurarea asistenlei medicare primare Ia niverur comunei rvegti, judelur Gaiali- aprobarea finan(drii lucririlor de extindere a refelei electrice de distribulie din Comunalvegti, strada Miriuca Zamfir, jude{ul Galali
- aprobarea depunerii proiectului ,,lnfrastructurd Tlc, extindere sistem de supravegherevideo stradal cu dispecerat video in comuna lvegti, judelul Galafi" in cadrul planului Nalional deRedresare qi Rezilienfa, in cadrul apelurilor de proiecie PNRR/2022tc10, componenta 10 -Fondul local, lnvestilia 11- Mobilitatea urbani durabild, sub-investi{ia 1.1.2- Asigurareainfrastructurii pentru transportul verde -lrs/alte inrrastruciuri;a,"q,-;t'.n.,tuielilor aferenteproiectului

- aprobarea depunerii cererii de finan(are pentru proiectului "iNFltNTRnE CENTRU DECOLECTARE PRIN APORT voLUNTAn iN'corviurrrn rvegtl, JUDETUL GALATr,,finanlat prinPlanului Na{ional de Redresare gi Rezilien{a, in cadrul apelurilor de proiecte pNRR/2022lc3,
Componenta 3 Managementul Deqeurilor, lnvestitia 1.1 Dezvoltarea, modernizarea sicompletarea sistemelor de management integrat al degeurilor municipar" r, nir"iillffi'; ;nivel de orage/comune, sub-investifia 1.1.A - infiinlarea'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 J.iiuitali atd aomlnistiriili pubtice tocate, insprij inur si forosur cetdleniror com unei rvegti, .luoeluica[,ii
Cu stimi,

Consilier Locat,

MihalachdlTan!a

,4,1i


