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CAP. I: CONTEXT LEGISLATIV 

 

Activitatea consilierului local este reglementată de Codul Administrativ1. 

 Conform art. 225, alin. 2 din Codul Administrativ, aleșii locali sunt obligați 

să prezinte un raport anual de activitate2. 

  

 

 

CAP. II: ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

 În urma alegerilor desfășurate în data de 27 septembrie 2020, am fost ales 

consilier local pe listele Alianței USRPLUS, în cadrul Consiliului Local al Comunei 

Jamu Mare. 

 Consiliul Local al Comunei Jamu Mare este format din 13 consilieri, împărțiți 

în patru grupuri politice: USRPLUS (patru consilieri), PNL (cinci consilieri), PSD 

(un consilier) și PRO ROMÂNIA (trei consilieri). 

 Pentru perioada la care face referire prezentul raport, atât eu cât și grupul 

consilierilor USRPLUS, nu am fost într-o alianță și nu am avut vreun protocol de 

colaborare cu reprezentanți ai altor grupuri politice din cadrul Consiliului Local 

Jamu Mare, de altfel nefiind anunțate astfel de alianțe sau colaborări nici între ceilalți 

consilieri. 

 Subsemnatul, am depus jurământul și am fost învestit drept consilier local în 

cadrul ședinței de constituire a Consiliului Local Jamu Mare, ședință desfășurată în 

data de 09 noiembrie 2020, astfel că prezentul raport se referă strict la activitatea 

desfășurată de la această dată și până la finele anului 2020. 

 
1 Adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, publicată in Monitorul Oficial al României, nr. 555/05 

iulie 2019. 
2 Fiecare consilier local, respectiv consilier judetean, precum și viceprimarii, respectiv vicepreședinții consiliului 

județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
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CAP. III: ACTIVITATEA DIN CADRUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL JAMU 

MARE 

 

În anul 2020, Consiliul Local Jamu Mare3 s-a întrunit de 3 ori, conform 

coordonatelor de mai jos: 

Nr. 
Sedințe de plen 

ale CL Jamu 
Mare 

Tip sedință 
Număr proiecte de hotărâre 

dezbătute și votate 
Prezență Luări de cuvant 

1 09.11.2020 Constituire  --- --- --- Prezent Da 

2 19.11.2020 Ordinară 9 Prezent Da 

3 21.12.2020 Ordinară 8 Prezent Da 

 

 Ulterior procedurii de constituire și ca parte integrantă a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Local Jamu Mare, am ales să activez în 

cadrul Comisiei de specialitate numărul 2, și anume, Comisia juridică. 

 

 Precizez că în cadrul comisiei mai sus menționate activez în calitate de 

secretar și am participat la cele două ședințe ale acesteia în anul 2020. 

 

 Subsemnatul, am fost ales lider de grup al grupului consilierilor USRPLUS, 

iar în perioada la care se referă prezentul raport am fost desemnat ca reprezentant al 

Consiliului Local al comunei Jamu Mare în cadrul Comisiei de evaluare și asigurare 

a calității constituită în cadrul Școlii Gimnaziale Jamu Mare. 

 

 

 

 

 

 
3 Mandatul 2020- 2024. 
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CAP. IV: PROIECTE DE HOTĂRÂRE ADOPTATE ȘI AMENDAMENTE ADUSE 

  

 Pentru perioada la care se referă prezentul raport am votat favorabil pentru 

toate proiectele de hotărâre ajunse în plenul ședințelor Consiliului Local Jamu Mare, 

apreciind că acestea sunt în interesul cetățenilor din întreaga comună. De asemenea, 

acolo unde am considerat necesar, am intervenit constant, prin aducerea de 

amendamente sau prin solicitarea de informații suplimentare ori clarificări, mai 

multe informații fiind prezentate în cele ce urmează: 

 

1. Ședința de Constituire a Consiliului Local Jamu Mare        09 noiembrie 2020 

 

 

2. Ședința ordinară a Consiliului Local Jamu Mare  19 noiembrie 2020 

Alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 

   Vot: DA 

 

Aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Consiliului Local 

Jamu Mare ;   Vot: DA 

Organizarea comisiilor de specialitate;      

    Vot: DA 

Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Jamu Mare pe trimestrul III 2020;       

   Vot: DA 

Rectificarea bugetului comunei Jamu Mare pe trimestrul IV;   

    Vot: DA 

Înscrierea străzilor de pe raza administrative a localității Jamu Mare în 

evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea comunei Jamu Mare – domeniul 

public;   Vot: DA 

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Jamu Mare în cadrul 

Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Jamu Mare, în anul școlar 2020-

2021;    Vot: DA 



5 
 

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Jamu Mare în cadrul 

Comisiei de Evaluare și asigurarea calității în anul școlar 2020-2021 – am fost 

desemnat ca și membru în această comisie;     Vot: DA 

Aprobarea proiectului de rețea școlară în comuna Jamu Mare, pe anul școlar 

2021-2022.                       Vot: DA 

 

 

3. Ședința ordinară a Consiliului Local Jamu Mare  21 decembrie 2020 

Alegerea președintelui de ședință; 

   Vot: DA 

Rectificarea bugetului local al comunei Jamu Mare pe trimestrul IV 2020; 

   Vot: DA 

Aprobarea modalității de utilizare a capelei multiconfesionale din localitatea 

Jamu Mare și a regulamentului de administrare și funcționare: 

   Vot: DA 

Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului 

Novac Alin – Nicolae și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul 

Local Jamu Mare; 

   

Aprobarea organigramei și statutului de funcții ale aparatului de specialitate 

a primarului comunei Jamu Mare; 

   Vot: DA 

Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021; 

   Vot: DA 

Aprobarea acordării burselor elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Jamu 

Mare, în anul școlar 2020-2021         

    Vot: DA 
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Aprobarea acordării unor ajutoare financiare pentru plata abonamentului de 

internet pentru asigurarea accesului la școala online: am inițiat un proiect de HCL 

privind acordarea unor ajutoare financiare pentru plata abanomentului la internet 

pentru asigurarea accesului la școala online. Proiectul a fost votat in Consiliul Local 

Jamu Mare, de către toți colegii mei consilieri.  Vot: DA 

 

 

CAP. V: ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

 

Pentru exercitarea în cât mai bune condiții a activității în cadrul Consiliului 

Local al comunei Jamu Mare, respectiv pentru documentarea și fundamentarea 

diverselor proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local, aflate în lucru, în perioada la 

care se referă prezentul raport, am desfășurat și urmatoarele activități: 

- participarea la o serie intreagă de cursuri4 de pregătire și formare pe 

marginea activității consilierilor locali, a Codului Administrativ, Legii 

Finanțelor Publice și a aspectelor generale ce țin de administrația publică 

locală; 

- înființarea unor grupuri de sprijin pentru consilierii locali din cadrul 

grupului USRPLUS; 

- dezvoltarea de legături cât mai stranse cu colegii de la nivel județean, 

național și european în vederea identificării soluțiilor pentru o serie de 

probleme din plan local; 

- menținerea unui grad cat mai mare de transparență cu privire la activitatea 

desfasurată, prin prezentarea cât mai multor informații specifice, pe pagina 

de FB: Lucian Marius Ababei; 

- în cadrul Comisiei de evaluare și asigurarea calității constituită în cadrul 

Școlii Gimnaziale Jamu Mare am constatat lipsa dispozitivelor pentru 

accesarea școlii online a unui număr de aproximativ 70 de elevi. Acest lucru 

m-a determinat să dau curs unui proiect, în colaborare cu două ONG-uri, 

asigurând astfel dispozitivele necesare (tablete) pentru 45 de elevi. 

 

 
4 Cursuri organizate de USRPLUS sau diverse ONG-uri, toate fiind private. 
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Conform prevederilor Codului Administrativ5, am fost remunerat pentru 

ambele luni la care se referă prezentul raport, indemnizația lunară netă fiind de 

546,00 lei, suma totală încasată fiind așadar de 1.092,00 lei. 

Prezentul raport este structurat în cinci capitole, avand o întindere pe șapte 

pagini și apreciez că raspunde pe deplin atât cerințelor legale în materie cât și 

angajamentelor asumate, privind transparența în activitatea desfășurată, respectiv 

comunicarea cu cetățenii din comuna Jamu Mare. 

 

 

 

 

      Jamu Mare,       Consilier local, 

04 februarie 2021    Petruț – Marius – Lucian Ababei 

 
5 Art. 212, alin. 1 Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, respectiv 

consilierii judeteni au dreptul la o indemnizație lunară. 


