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În anul 2020 am candidat la alegerile locale din 27.09.2020 pentru funcția de consilier local. Am 

obținut mandatul de consilier local datorită votului acordat de către concetățenii mei cu care am o relație 

de respect și încredere. 

În calitate de consilier local am intenționat să mă implic în problemele cetățenilor și să rezolv 

cerințele acestora. După validare, am depus jurământul de credință și am început să-mi îndeplinesc cu 

seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. 

Prezentul raport de activitate se referă la anul 2021. 

Temeiul legal care a stat la baza întocmirii acestui raport se regăsește în următoarele prevederi: 

- art. 225 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 121 din Constituția României. 

Anul 2021 a fost un an atipic, ca urmare a contextului epidemiologic existent, respectiv 

problemele generate de infecția cu Coronavirus (COVID-19), care s-a declanșat în anul 2020 ceea ce a 

și condus la instituirea stării de urgență pe teritoriul României conform Decretului Președintelui 

României nr. 195/16.03.2020, iar ulterior stării de urgență a fost instituită starea de alertă în mod 

continuu până în prezent, prin intermediul hotărârilor, deciziilor și a recomandărilor primite din partea 

Guvernului României - Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului - Județul 

Timiș - Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate 

Publică a Județului Timiș. 

Sistarea desfășurării tuturor evenimentelor publice sau private, precum și măsurile de distanțare 

socială impuse și necesare au condus la reorientarea activității mele de consilier local, pentru a preveni 

și combate răspâdirea cu virusul SARS-Cov-2.  
Pe durata stării de urgență și alertă, autoritățile administrației publice locale din Comuna Periam 

au luat măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între 

persoane, fiind utilizate mijloacele electronice de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 50 din 

anexa 1 la Decretul nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. 

Autoritățile administrației publice locale din Comuna Periam au stabilit măsuri pentru asigurarea 

desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu 

atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență 

şi Comitetului Judeţean Timiș pentru Situaţii de Urgenţă, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și 

reducerea riscului de îmbolnăvire în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Pe durata stării de urgenţă și alertă, pe raza administrativă a Comunei Periam s-au suspendat 

toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc și 

de îngrijire personală, realizate în spații închise. 

Printr-o abordare sistematică şi pragmatică, subliniez faptul că activitatea pe care am desfăşurat-

o în calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivității locale, se prezintă astfel: 

- participarea la şedinţele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; 

- participarea la şedinţele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

- luări de cuvânt, întrebări şi interpelări adresate în cadrul şedinţelor consiliului local; 
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- consultări cu primarul, anterior redactării proiectelor de hotărâre supuse aprobării 

consiliului local; 

- discuţii şi consultări cu primarul comunei la întocmirea proiectului de buget local; 

- participarea la întâlnirile cu cetăţenii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse 

probleme de interes cetăţenesc, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localităţii; 

- participarea la întâlnirile de consultare a cetăţenilor cu privire la luarea hotătârilor 

privind salubrizarea localităţii, închirieri/concesionări de terenuri, administrarea 

domeniului public/privat al comunei, a pieţei etc. 

În ceea ce privește participarea fizică la întâlnirile cu cetățenii, fie pentru informarea locuitorilor 

cu diverse probleme de interes cetățenesc, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localității, 

precizez că acestea le-am sistat după instituirea stării de urgență și alertă, însă am utilizat alte mijloace 

de comunicare, după cum urmează: telefon mobil, corespondența electronică (e-mail), dar și rețelele de 

socializare, reușind să păstrez o bună legătură cu cetățenii.  

Am susţinut permanent proiectele ce reprezentau o prioritate pentru comună şi am aprobat 

acordarea sumelor necesare funcţionării instituţiilor din comuna noastră: liceu, grădiniţă, primărie, 

SPCLEP, biserici.  

Proiectele pe care le-am popularizat în rândul cetățenilor au fost: 

1. lucrări de modernizare a drumului comunal Dc 30 Periam - Periam Port și realizarea 

unei piste pentru biciclete; 

2. susținerea echipei locale de fotbal, precum și a altor acțiuni și evenimente sportive, 

culturale sau sociale; 

3. crearea unor perdele forestiere în jurul localității, prin plantarea de arbori și arbuști; 

4. modernizarea spațiilor verzi, a parcului central și a locurilor de joacă pentru copii; 

5. valorificarea potențialului apelor termale prin crearea unui centru balnear și de 

agrement; 

6. modernizarea terenului de sport şi a bazei sportive multifuncționale a localității. 

Aceste proiecte au apărut ca o necesitate anunțată și de strategia de dezvoltare a localității, dar și 

ca semnale primite de la cetățeni pe parcursul timpului, semnale pe care le-am discutat cu primarul 

localității și pe care am încercat să le soluționăm. 

În cadrul consultărilor care au avut loc la comisiile de specialitate și în cadrul ședințelor 

consiliului local am avut intervenții privind repartizarea echilibrată a sumelor pe capitole în bugetul 

local. 

Am avut contact online permanent cu cetățenii din comună și mare parte din dorințele lor s-au 

transformat în hotărâri de consiliu local pe care le-am susținut și am fost deschis acordării sprijinului 

oricărui investitor local, agent economic, crescător de animale, legumicultor și nu numai. 

Cu fiecare ocazie în care cetățenii mi-au solicitat o anume informație, m-am documentat și am 

prezentat realist situația pentru care se cereau lămuriri. 

Raportul prezentat nu este unul exhaustiv. 

Am încercat ca în cadrul activității de consilier local să mă inspir din experiența de viață și 

profesională pe care o dețin și să încerc să înțeleg în profunzime fenomenul actului administrativ, 

consultând în acest sens documente de specialitate și conlucrând cu secretarul general al comunei. 

Ascult și apoi parcurg, în mod logic, pașii pe care îi consider esențiali în așa fel încât raportul de 

drept administrativ ce se creează între mine și cetățean să fie cât mai eficient. 

Am avut un obiectiv principal în activitatea de consilier local: legea să primeze în relația 

consilier local-cetățean. 

Sper ca mandatul meu de consilier local să fie util comunității locale din care fac parte, pentru a 

putea afirma că am realizat ceva pentru comunitate. 

Cu considerație, 

 

Consilier local, 

CONDREA ADRIAN 


