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Raport de activitate 

Consiliul Local al Comunei Foeni 

2020-2021 

CIZMAS MIOMIR DOBRIVOI 

 
- Consilier local din partea Partidului National Liberal - PNL 

 

1. Contextlegislativ 

Înconformitatecuart.225 alin. (2) dinOUGnr. 57/2019 privindCodulAdministrativ, 

coroboratcuprevederileart. 78, secțiunea I, dinRegulamentuldeorganizare 

şifuncţionarealConsiliuluiLocalFoeni, adoptatprinHCL 8/15.07.2016, modificat prin HCL 

51/06.11.2021, prezinturmătorulraportdeactivitate. 

 

2. Activitatea din cadrul ședințelor de Consiliu Local 

Ședințe ale 

plenului CL  

Prezență Propuneri de 

HCL 

Interpelări 

05.10.2020 prezent - - 

02.12.2020 prezent - - 

15.12.2020 prezent - - 

27.01.2021 prezent - - 
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05.03.2021 prezent - - 

06.04.2021 prezent - - 

19.04.2021 prezent   

27.04.2021 prezent   

10.06.2021 prezent   

   

 

Ședința plenului CL, din data de 05.10.2020, a inclus următoarele activități: 

 

1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost 

validate de Judecătoria Timișoara prin Sentința civilă nr. 10982/2020, inclusiv subsemnatul. 

2. Depunerea jurământului de către Primarul Comunei Foeni. 

 

Ședința plenului CL, din data de 02.12.2020, a inclus următoarele activități: 

 

1. Depunereajurământului de către consilierul local dl. Morar Iulian, candidat din partea Alianței 

USR Plus, de pe lista de supleant a cărui mandat a fost validat de către Judecătoria Timișoara, 

prin Sentința civilă nr. 12324/09.11.2020. 

2. Alegerea viceprimarului Comunei Foeni. 

3. Aprobarea ”Regulamentului deorganizare şifuncţionarealConsiliuluiLocalFoeni”. 

Votul meu a fostînsensulaprobăriirespectivuluiRegulament. 

4. Aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Foeni. 

Subsemnatul am fost propus și votat ca presedinte în cadrul Comisiei numarul I  - pentru activităț 
ieconomice, financiare, agricultură, activități social-culturale, culte, învățământ, sănătateșifamilie, 
amenajareateritoriuluiși urbanism, muncă și protecție social. 

      

5. La propunerea primarului, s-a votat organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

de stat şi particular din cadrul UAT Foeni, judeţ Timiş, ce vor funcţiona în anul şcolar 2021-

2022. 

Votul meu a fostfavorabil.  

 

Ședința extraordinară a plenului CL, din data de 15.12.2020, a inclus următoarele activități: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanţă, asistenţă şi 

reprezentanţă juridică pentru anul 2020. 

Votul meu a fost unul favorabil. 

2. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de cadouri, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevilor 

Scolii Generale cu clasele I-VIII Foeni, grădiniţei Foeni şi Cruceni. 

Votul meu a fost unul favorabil. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni a beneficiarilor Legii nr.416/2001 

privind  venitul minim garantat pe anul 2021. 

Votul meu a fost unul favorabil. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat var. II- a şi a 

listei de investiţii, pentru anul 2020. 

Votul meu a fost unul favorabil. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind locurile de joacă, terenurile de 

sport şi întreg domeniul public şi privat al comunei Foeni, aflate în administrarea Consiliului 
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Local Foeni”. 

Votul meu a fost unul favorabil. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-

economici rezultați din studiul de fezabilitate în vederea declanșării procedurii de expropriere a 

imobilului situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local 

”Refuncționalizare clădire parter existentă în cămin cultural și construire teren de sport”, situat 

în comuna Foeni, sat Cruceni, înscris în CF nr. 402756 Foeni, jud. Timiș. 

Votul meu a fost pentru. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului situat 

pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ”Refuncționalizare clădire parter 

existentă în cămin cultural și construire teren de sport”, situat în comuna Foeni, sat Cruceni, 

înscris în CF nr. 402756 Foeni, jud. Timiș. 

8. Votul meu a fost pentru. 

 

Ședința extraordinară a plenului CL, din data de 27.01.2021, a inclus următoarele activități: 

 

1. Prezentarea Raportului de asistenţă socială a Comunei Foeni, în semestrul II, anul 2020, 

privind persoanele cu handicap şi asistenţii sociali personali, înregistrat cu nr. 

4507/18.01.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de gestiune a servicului de alimentare cu apă şi 

canalizare a comunei Foeni, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare a 

comunei Foeni, a caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi a 

contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. 

Votul meu a fost unul favorabil. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfinţării Serviciului public de alimentare cu apă şi 

canalizare la nivelul comunei Foeni. 

Votul meu a fost unul favorabil. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cu rata inflaţiei de 3.80% a nivelului 

redevenţei şi a chiriei aferente raporturilor juridice contractuale în derulare, având ca obiect 

concesionarea, închirierea imobilelor, proprietate publică sau privată a comunei Foeni. 

Votul meu a fost unul favorabil. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului, anexa nr.1 la HCL nr.31 din 

21.06.2007 privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia 

înmatriculării şi stabilirea taxei anuale datorate pentru vehicule lente. 

Votul meu a fost unul favorabil. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea afilierii ca membru cotizant în Asociaţia pentru 

Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – ADPT Timiş. 

 

 

Ședința plenului CL, din data de 05.03.2020, a inclus următoarele activități: 

 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei primar ca reprezentant legal al proiectului de 

investiții ”Realizare bază sportivă în localitatea Foeni, jud. Timiș, prin finanțare GAL măsura 

1/6B” dezvoltarea localităților rurale și mic urbane prin investiții în infrastructura la scara 

mică, servicii de bază pentru populație și investiții asociate patrimoniului cultural și natural. 
Votul meu a fost pentru. 
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Ședința plenului CL, din data de 06.04.2020, a inclus următoarele activități: 

 

1. Proiect de hotărâreprivindaprobareanoilorindicatoritehnico-economiciaferențiobiectivului de 

investiții ”RealizarebazăsportivăînlocalitateaFoeni, com. Foeni, jud. Timiș, prinfinanțare 

GAL”. 

Votul meu a fostfavorabil. 

2. Proiect de hotărâreprivindaprobareataxeispecialepentruserviciile de vidanjaredesfășurate de 

cătrecompartimentulalimentare cu apășicanalizare, gospodărirecomunalăși a 

Regulmentuluiprivindmodalitatea de închiriere a utilajuluividanjă, aflatîn patrimonial 

comuneiFoeni, jud. Timiș. 

Votul meu a fostpentru. 

3. Proiect de hotărâreprivindaprobareadenunțăriiunilaterală a contractului de concesiune din 

04.03.2012. 

Votul meu a fostpentru. 

4. Proiect de hotărâreprivindînfințareaServiciului de iluminat public al UAT 

FoenișiaprobareaRegulamentului de organizareșifuncționare, a Caietului de sarcini al 

Serviciului de iluminat public, a studiului de oportunitateprivindmodalitatea de delegare a SIP. 

Votul meu a fost pentru. 

 

Ședințaextraordinară aplenului CL, din data de 19.04.2020, ainclusurmătoareleactivități: 

 

1. Proiect de hotărâreprivindaprobareabugetului local al comuneiFoeniaferentanului 2021. 

Votul meu a fostpentruaprobareabugetului. 

 

Ședințaplenului CL, din data de 27.04.2020, ainclusurmătoareleactivități: 

 

1. Proiect de hotărâreprivindarondareacomuneiFoeni la SPCLEP Otelec. 

Votul meu a fostpentru. 

2. Proiect de hotărâreprivindindexareaimpozitelorșitaxelor locale, precum șilimiteleamenzilor cu 

rata inflației pe anul 2020 conform dispozițiilorCodului fiscal. 

Votul meu a fost pentru. 

 
Ședințaplenului CL, din data de 10.06.2021, ainclusurmătoareleactivități: 

 

1. Proiectde hotărâreprivindnumireasecretaruluicomisiei de verificare a dreptului de 

proprietatesau a altordrepturirealeșiacordareadespăgubirilorpentruobiectivul de investiții 

”Refuncționalizareclădireparterexistentăîncămin cultural șiconstruireteren de sport”, 

situatîncomunaFoeni, sat Cruceni. 

Votul meu a fost pentru. 

2. Proiect de hotărâreprivindorganigramașistatul de funcții al UAT Foeni. 

Votul meu a fostpentru. 

3. Proiect de hotărâreprivindînregistrareacomuneiFoeniîn SNEP șimodul de suportare al 

comisionuluibancar la tranzacțiile online. 

Votul meu a fost pentru. 

4. Proiect de hotărâreprivindîncetarea de dreptînainte de expirareadurateinormale a 
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mandatuluiconsilierului local BanciuIoanșivacantareapostului de consilier local. 

Votul meu a fost pentru. 

 

 

 

Roluri asumateși activitateaîn comisiile de specialitate, asociații, respectiv în Consiliile 

de administrație ale instituțiilor subordonate 

 

Comisia de specialiate / Instituția subordonată / Asociația Rol 

ComisiaI  - pentruactivitățieconomice, financiare, agricultură, activități 
social-culturale, culte, învățământ, sănătateșifamilie, 
amenajareateritoriuluiși urbanism, muncășiprotecțiesocială 

presedinte 

 

3. Activități curente 

În tot acest timp am transmis solicitările cetățenilor către administrația locală. 

 

 


