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',.RAPORT DE ACTIVITATE

Pentru anul2022

PAVEL GHEORGHE Consilier Local PNL in cadrul Consiliului Local at Comuna lvesti
Jude{ul Galafi

subsemnatul, Pavel Gheorghe, consilier Local in cadrul consiliului Local al comuneilvegti Judelul Gala{i, ales in urma alegerilor locale din luna septembrie zozo,in conformitate cuprevederile OUG nr'5712019 privind CodulAdministrativ, republicat, cu modificirile gi completiriteulterioare.
Am fost ales din partea formatiunii politice PNL (Partidul Nafional Liberal), in temeiulprevederilor legale arl.114 din oUG nr.57t2019 privind codul Administrativ, republicat, cumodificirile si completirile ulterioare gi am inceput exercitarea mandatului la data oS.11.2oz1.Am fost validat prin hotirare judecitoreascS, am depus Jurdmant gi din acel moment mi aflu zide zi in slujba cetdlenilor comunei lveqti.
Activitatea desfasurata pe parcursul anului 2022 a avut la baza prevederile din:- oUG nr'5712019 privind codulAdministrativ, republicat, cu modificirile gi completdrile 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, Judelul Galali;
in 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 cet5fenii 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 gedin{e ale Consiliului Local al comunei lvestijudetul Galali, qedinle in cadrul cirora au fost apronaie un numir de 112H.c.1-ri'qi"J, i'IhiJii";*la toate^aceste gedinle gi ra gedinlere comisiiror de speciatitate,
ln ceea ce.privesc gedintele ordinare gi e'xtraoioinare ale consiliului Local al comuneilvegti' Judelul Gala{i la care 

-am 
luat parte ca gi secretar in cadrul comisiei nr.S ,, pentru minoritati,validare, juridicd qi de disciplin5", mi-am exprimat votului personal insolit de punctul de vedere oride cate ori am considerat necesar, asupra problemelor rrprr" dezabaterii in sedinld.in cele ce urmeazi voi 

'prezenti 
s.uccint principatete pi"i".i" 

"din 
cadrul gedinlelorconsiliului Locar ar comunei.rveqti, JudelulGara{i, ta care am participat:- instituirea taxei speciale pentru prestarea serviciului d; ilu;in;i public pentru anul 2022 incomuna lvegti, jude{ul GalaliHot5rAri de aprobare si rectificare a bugetului local;- aprobarea bugetului general centralizat gi a programului ie investilii al comunei lvesti,judeful Gala{i pe anul 2022 - I '

- aprobarea Planului de actiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate sifinanlate din bugetul Consiliului Local al comunei lvegti (U.A.T. a comunui rr"Ji; 
gvrrr'rrrerrqls Dr

- stabilirea impozitelor gi taxeror rocare pentru anur 2023 
" - i

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii ,,intrelinere prinpietruire drumuri din extraviran qi intraviran din comuna rvegti, jude{ur Gara!i,,- aprobarea actului adilional nr.4la contractul de lucriri nr.5g/1 3.04.2020 pentru obiectivul,,coNSrRUlRE GRADlNlr.A cu PRocRAM NoRMAL cu 3 sALr oe CnupA l; ;i rr/Esil;comuna IVE$Tl, judelut cALATt,_ utitititi.
- implementarea proiectului,,AMpLASARE

ELECTRICE" in comuna lvegti, judelul Galati
sTATil RE1NCARCARE AUTOVEHICULE

- modificarea tarifelor gi a taxelor speciale de salubrizare, aprobate
54114.07.2021, iniliator Gheoca Maricel, primarul comunei lvegti, jude{ul Galali;

prin HCL nr.



- Aprobarea Regulamentului privind procedura de eoncesionare a terenurilor din domeniulprivat al comunei lvegti, judelul Galali
- aprobarea plilii unor sume din bugetul local al comunei lvegti, jude[ul Galali c5treAsocialia,,SMURD, Galali
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi[ii ,,construire puntepietonalS (pasareli) in comuna lvegti, judelul Galaii,,
- aprobarea ,,strategiei Anticoru plie 2021-2025 gi a Planului de lntegritate la nivelul UATlvesti"
- aprobarea Regulamentului Serviciului Judelean de salubrizare Galati- aprobarea devizului general totalizator (eligibile gi neeligibir"l ,r-Ji".tivului de investilie

"Realizare gi dotare_ grddinili cu program prelungit in sat lvegti, comuna lvegti, jude[ul Gala(i,,- aprobarea studiului de oportunitate gi fundamentare pentru delegarea gestiunii activitdfiide operare a centrului de Management lntegrat al Degeurilor gi staliei de sortare valea Mdruluidin judelul Gala{i, delegarea serviciilor de operare, documentaiiei de atribuire precum giacordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT - comuna lvegti, Jude{ul Galali inAdunarea Generali a Asocia{iei de Dezvoltare lntercomunitarS EcosERV Gatali- aprobarea depunerii proiectului ,,Renovare integrati, consolidare seismici gi renovareenergetici moderatd a cdminului cultural din comuna tveqti, sat Bucegti, judeful Gala!i,,in cadrulPlanului Nalional de Redresare gi Rezilienli - componenta s - Valul renovirii, axa z- schemade granturi pentru eficienli energetici gi rezilien!5 in clidiri publice, opera{iunea 81: Renovareaintegrati (consolidare seismici si renovare energetici moderatd) a clddirilor publicePNRRi2o22tc5t2tB.1t1
- exprimarea acordului pentru infiin{area unui centru medical de permanenli fix pentruasigurarea asisten{ei medicale primare la nivelul comunei lvegti, judelul Gaia{i- aprobarea finanlirii lucririlor de extindere a relelei electrice de distribulie din comunalvegti, strada Miriuca Zamfir, judelul Galali
- aprobarea depunerii proiectului ,,lnfrastructurd IC, extindere sistem de supravegherevideo stradal cu dispecerat video in comuna lvegti, judelul Gala{i" in cadrul planului Na{ional deRedresare gi Rezilien{i, in cadrul apelurilor de proiecie PNRR/2022tc10, componenta 10 -Fondul local, lnvestilia l1- Mobilitatea urbani durabilS, sub-investi(ia 1.1.2- Asigurareainfrastructurii pentru transportul verde -trs/alte inrrastrucluri;rc:"ui""t'ln",tuieriror aferenteproiectului

- aprobarea depunerii cererii de finanlare pentru proiectului 'irurttNtRnE 6ENTRU DECoLECTARE PRIN APoRT voLUNTAn 1r.r 
'corviurun 

rvegr, JUDETUL GALAT|,,finan[at prinPlanului Na{ional de Redresare gi Rezilienli, in cadrul apelurilor de proiecte pNRR/2022lc3,
Componenta 3 Managementul Degeurilor, lnvesti{ia 1.1 Dezvoltarea, modernizarea sicompletarea sistemelor de management integrat al degeuriror municipal" r, niu"illl;;"]']j, ,';nivel de orage/comune, sub-investi(ia 1.1.A - infiinlareale 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 d.iiriuti atd aoministialiei publice locale, insprijinul si folosul ceti{enitor comunei lvegti, .luOetuiCa[ii'

Consilier

Cu stim5,

Pavel


