Raport de activitate pe 2012
al Comisiei de muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecția copilului
Prezentul raport este prezentat in conformitate cu art. 50, aliniat 3 din Legea
393/2004 actualizata privind statutul alesilor locali .
I.

Membrii Comisiei Sociale în perioada ianuarie-iunie 2012

1.
2.
3.
4.
5.

Florica Cherecheș - Președinte, membru PNL
Fleisz János – Secretar, membru UDMR
Szabo József – Membru, UDMR
Ile Cristian – Membru, PDL
Lăpădatu Nicușor – Membru, PDL
Membrii Comisiei Sociale în perioada iunie-decembrie 2012

1.
2.
3.
4.
5.

Florica Cherecheș - Președinte, membru PNL
Lascu Sebastian – Membru, PNL
Aurel Mohan – Secretar, PSD
Szabo József – Membru, UDMR
Adelina Coste – Membru, PDL

II.

Activități în cadrul Comisiei

1. Participare la lucrările Comisiei sociale
-

Comisia socială s-a întrunit statutar înaintea fiecărei ședințe de consiliu ca să
discute pe marginea proiectelor de hotărâre, în cadrul ședințelor comisie
cerându-se lămuriri de la direcțiile care le-a inițiat sau susținut

2. Participare la lucrările Consiliului local
III.

Comisia a participat la toate ședințele Consiliului local în perioada amintită

Observații la proiectele propuse

Prezența la lucrările comisiei a fost bună, ședințele fiind întotdeauna statutare. Membrii
comisiei au lipsit de la ședințe doar atunci când au fost plecați în delegație sau au avut
alte activități care nu sufereau amânare.
Participarea la lucrări a fost întotdeauna activă, membrii comisiei făcând observații sau
solicitând documente justificative pentru unele materiale propuse spre aprobare.
Colaborarea dintre membri este foarte bună iar discuțiile constructive. Nu s-au înregistrat
divergențe majore sau situații conflictuale de orice fel.
În anumite situații, unii membri ai comisiei au făcut modificări sau completări ale
rapoartelor de specialitate.
La fiecare ședință de comisie s-a întocmit un proces-verbal care a cuprins materialele
analizate, comentariile, sugestiile, cererile membrilor comisiei.

De asemenea, unii membri ai Comisiei sociale au avut luări de cuvânt în timpul ședințelor
de consiliu, pentru a clarifica anumite lucruri, a pune întrebări, a sublinia anumite aspecte
relevante pentru proiectul de hotărâre pus în discuție.
Unii membri ai Comisiei sociale fac parte și din alte comisii de lucru aflate în subordinea și
coordonarea Consiliului Local.
16.01.2013
Președinte,
Florica Cherecheș

Secretar,

