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Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism  
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
pentru anul 2021 

 
Subsemnatul Cîrloanță Vladimir în calitate de președinte al comisiei pentru programe de 

dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism și Șalvar Niculai în calitate de secretar al comisiei 
pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism  al Consiliului Local Pojorâta, 
comisie constituită potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr. 106/26.11.2020 privind constituirea comisiilor 
de specialitate pe principalele domenii de activitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Pojorâta în 
conformitate cu prevederiel art. 50  alin.3) din Legea nr. 393/2004 prezentăm următorul raport de 
activitate:  

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 
are următoarea componenţă: 
 

• Vladimir CÎRLOANȚĂ – președinte 

• Constantin ERHAN - membru 

• Viorel Andrei RAIA -membru 

• Niculai ȘALVARI -secretar 

• Vasile ZLEVOACĂ – membru 
În perioada ianuarie – decembrie 2021 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism a fost convocată pentru ședințe ordinare și extraordinare sau 
de îndată. În cadrul acestor ședințe toți membrii au luat cunoștință de materialele prezentate, au luat 
cuvântul, au comentat materialele prezentate pentru avizare și au solicitat clarificări cu privire la 
acestea. 

În cadrul comisiei au fost dezbătute toate proiectele de hotărâre care au fost adoptate în anul 
2021. 

Considerăm că , prin atitudinea corectă și responsabilă comisia și-a adus contribuția la buna 
desfășurare a întregii activități ale administrației publice locale în sprijinul și folosul cetățeanului .  

 
 

 Vladimir CÎRLOANȚĂ – președinte                        Niculai ȘALVARI -secretar 
 

 
 
 
 

 


