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ROMÂNIA  

COMUNA PUIEŞTI 
CONSILIUL LOCAL PUIEŞTI 

 
 

COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA șI CULTE , ACTIVITATI 
SPORTIVE SI DE AGREMENT  

 
 

 În conformitate cu dispoziţiile art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, Comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate 
ale Consiliilor Local au obligaţia să prezinte un raport anual de activitate , care va fi 
făcut public prin grija secretarului comunei. 
 Ca autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel local Consiliul 
Local Puieşti este compus din consilieri locali ,aleşi prin vot universal, egal, direct , 
secret şi liber exprimat ,în condiţiile legii , grupaţi în trei comisii de specialitate în 
principalele domenii de activitate conform Hotărârii Consiliului Local Puiești 
nr.31/22.06.2016. 
 COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT , SĂNĂTATE, CULTURĂ șI CULTE, 
ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE AGREMENT este una dintre cele trei comisii şi a 
desfăşurat o activitate bogată menită să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor ce revin 
Consiliului Local Puieşti, întrunindu-se în şedinţe lunar. 
 În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri toate fiind 
aprobate după ce au fost dezbătute cu argumente „pro” sau când au fost aduse 
amendamente pentru fiecare caz în parte. 
 Materialele prezentate COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT , SĂNĂTATE, 
CULTURĂ șI CULTE, ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE AGREMENT au vizat ca 
problematică în anul 2018:  
- stabilirea impozitelor şi taxelor locale  
-aprobarea bugetului local pentru anul 2018 
-aprobarea programului de investiţii pentru anul 2018 
-desemnarea membrilor Consiliului Local în consiliul de administrație al Școlii 
gimnaziale Puiești 
-aprobarea rețelei școlare 2018-2019 
 
 În perioada analizată COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT , SĂNĂTATE, 
CULTURĂ șI CULTE, ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE AGREMENT a desfăşurat o 
activitate în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Consiliului Local şi cu respectarea prevederilor Legii nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Ca preşedinte al comisiei apreciez multitudinea de probleme analizate , 
consistenţa de idei şi principii după care au avut loc dezbaterile din domeniul 
învţământului, cultural-artistic şi sportiv la nivelul comunei Puieşti. 
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 Cu responsabilitate civică şi seriozitate membrii comisiei au analizat de fiecare 
dată şi s-au pronunţat asupra proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local întocmind 
avizele corespunzătoare. 
 De la o şedinţă la alta a Consiliului Local, membrii comisiei noastre au avut 
intervenţii directe, pertinente , făcând ca hotărârile luate să vizeze cetăţeanul şi 
numai cetăţeanul. 
 Activitatea membrilor comisiei nu s-a rezumat doar la a participa la şedinţele 
Consiliului Local ci şi în spaţiul comunitar prin informarea cetăţenilor cu toate 
hotărârire luate de consiliul local. 
 Comisia de specialitate s-a dovedit a fi cunoscătoare a problematicii din acest 
domeniu , căutând ca în cadrul organizat să găsească cea mai bună şi rapidă 
rezolvare. 
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