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În conformitate cu art.225, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu 
prevederile art. 78, secțiunea I, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
Foeni, adoptat prin HCL  8/15.07.2016, modificat prin HCL 51/06.11.2021, prezint următorul raport 
de activitate. 
  

 

Ședințe ale 
plenului CL  

Ședințe ale 
comisiei I a CL 

Prezență Propuneri de 
HCL 

Interpelări 

05.10.2020 - prezent - - 

02.12.2020 - prezent - - 

15.12.2020 15.12.2021 prezent - - 

27.01.2021 27.01.2021 prezent - - 

05.03.2021 05.03.2021 prezent - - 

06.04.2021 06.04.2021 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 Tribunalul Timiș. 
2. Depunerea jurământului de către Primarul Comunei Foeni. 

 
Ședința plenului CL, din data de 02.12.2020, a inclus următoarele activități: 
 
1. Depunerea jurământului de către consilierul local dl. Morar Iulian , candidat din partea Alianta 

USR Plus, de pe lista de supleant a cărui mandat a fost validat la Judecătoria Timisoara, prin 
încheierea civilă nr.12324 din 09 Noiembrie 2020. 

2. Numirea președintelui de ședință pentru luna în curs. 
       Votul meu a fost favorabil pentru domnul Banciu Ioan.  

3. Alegerea viceprimarului Comunei Foeni. 
Votul meu a fost unul favorabil pentru domnul Baltag Dragos-Iulian. 

4. Aprobarea ”Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Foeni”. 
Votul meu a fost unul favorabil. 

5. Aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Foeni. 
Subsemnatul a fost propus și votat secretar al Comisiei I (pentru activități economice, financiare, 
agricultură, activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, amenajarea 
teritoriului și urbanism, muncă și protecție social). 
Votul meu a fost în favoarea structurii celor două comisii. 

6. La propunerea primarului, s-a votat organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar, 
de stat și particular din cadrul UAT Foeni, județ Timiș, ce vor funcționa în anul școlar 2021-2022. 
Votul meu a fost unul favorabil. 
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Ședința extraordinară a comisiei I și a plenului CL, din data de 15.12.2020, a inclus următoarele 
activități: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și 

reprezentanță 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, grădiniței Foeni și Cruceni. 
Votul meu a fost unul favorabil. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni 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 și cheltuieli, rectificat var. II- a și a 
listei de investiții, 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 
Local Foeni. 
Votul meu a fost unul favorabil. 
 

Ședința extraordinară a comisiei I și 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 și asistenții sociali personali, înregistrat cu nr. 4507/18.01.2021. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei de gestiune a servicului de alimentare cu apă și 

canalizare a comunei Foeni, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare a 
comunei Foeni, a caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a 
contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. 
Votul meu a fost unul favorabil. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfințării Serviciului public de alimentare cu apă și 
canalizare la nivelul comunei Foeni. 
Votul meu a fost unul favorabil. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cu rata inflației de 3.80% a nivelului 
redevenței și 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 și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația 
înmatriculării și stabilirea taxei anuale datorate pentru vehicule lente. 
Votul meu a fost unul favorabil. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea afilierii ca membru cotizant în Asociația pentru 
Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș – ADPT Timiș. 
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Ședința plenului CL, din data de 05.03.2021, a inclus următoarele activități: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, aferent anului 
2020. 
Votul meu a fost unul favorabil. 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea d.nei Moldovan Saveta în calitate de primar al comunei 
Foeni, ca reprezentant legal al proiectului de investiții „Realizare bază sportivă în localitatea Foeni, 
județul Timiș prin finanțare GAL, masura 1/6 B „Dezvoltarea localităților rurale și micurbane prin 
investiții în infrastructura la scară mică, servicii de bază pentru populație și investiții asociate 
patrimoniului cultural și natural”. 
Votul meu a fost unul favorabil. 

3. Proiect de hotărâre privind casarea și decalasarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar 
din patrimoniul UAT Foeni, județul Timiș, care sunt amortizate integral și au durata de funcționare 
expirată, nu pot fi folosite fiind într-un stadiu avansat de uzură fizică. 
Votul meu a fost unul favorabil. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor achiziții publice de prestări servicii pentru anul 2021. 
Votul meu a fost unul favorabil. 

5. Discutarea adresei de intenție venite din partea ORANGE ROMANIA S.A cu nr. de înregistrare 2140 
din 18.01.2021, cu privire la prelungirea valabilității contractului de închiriere. 
 
Ședința plenului CL, din data de 06.04.2021, a inclus următoarele activități: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru serviciile de vitanjare desfășurate de 
către compartimentul alimentare cu apă și canalizare, gospodărire comunală din subordinea 
Consiliului Local al Comunei Foeni, județul Timiș și a regulamentului de închiriere a utilajului vitanjă 
aflat în patrimoniul comunei Foeni. 
Votul meu a fost unul favorabil. 

2. Denunțării Unilaterale a contractului de concesiune nr.3 din 04.01.2012 încheat cu doamna dr.Pop 
Carina. 
Votul meu a fost unul favorabil.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiție „REALIZARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATE FOENI, COMUNA FOENI, JUDEŢUL TIMIŞ PRIN 
FINANŢARE GAL”. 
Votul meu a fost unul favorabil.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfințării Serviciului de Iluminat public al UAT Foeni, a 
Regulamentului de organizare și funcționare a caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat public 
și a Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a S.I.P. 
Votul meu a fost unul favorabil.  
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Comisia de specialiate / Instituția subordonată / Asociația Rol 

Comisia I  - pentru activități economice, financiare, agricultură, activități 
social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, amenajarea 
teritoriului și urbanism, muncă și protecție socială 

secretar 

 

 

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