
      

RAPORT DE ACTIVITATE 2021
MOGA BOGDAN-CLAUDIU

consilier local al comunei Florești

Subsemnatul  Moga  Bogdan-  Claudiu,  în  calitate  de  consilier  local  ales  pe  listele  PNL
Florești, cu ocazia alegerilor locale din anul 2020, având în vedere prevederile art. 225, alin.
(2), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
precum și prevederile din cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului
Local Florești, aprobat prin HCL nr. 52/2020, prin prezenta, prezint următorul

RAPORT DE ACTIVITATE

În calitate de consilier local fac parte din următoarele structuri:
1. Membru în  comisia  pentru activități  social-culturale,  culte,  învățământ,  sănătate  și

familie,  tineret  și  sport,  pentru  activități  de  protecție  socială,  muncă,  protecția
copilului din cadrul Consiliului Local Florești;

2. Membru în Consiliul de Administrație al Grădiniței Prichiland.

În perioada acestui mandat am fost inițiator al următoarelor Proiecte de Hotărâre:

 APROBAT  -  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  implementării  proiectului
„Bugetare participativă în comuna Florești,  jud.  Cluj” și a Regulamentului  privind
procedura de derulare a proiectului;

Bugetarea  participativă își  propune implicarea cetățenilor  Comunei Florești  într-un proces
democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității  optime de cheltuire a unei
părți  din  bugetul  local.  Procesul  presupune  asumarea  de  către  cetăţeni  a  unui  rol  de
participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte. 

 APROBAT –  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  procedurii  și  a  condițiilor  de
trecere a terenurilor proprietate privată a comunei Florești cu destinația de drum, în
proprietatea publică a comunei Florești;

Vor  fi  preluate  în  proprietatea  publică  a  comunei  Florești  terenuri  proprietate  privată  a
comunei Florești cu destinaţia de drum, conform documentaţiilor de urbanism aprobate, după
cum urmează: terenul trebuie să respecte proiectul urbanistic conform căruia a fost înființat și
să aibă destinația de drum, drumul trebuie să fie corespunzător tehnic circulației  publice,
respectiv  să fie  asfaltat,  iluminat și  semnalizat  conform avizului  Poliției  Rutiere,  trecerea
drumului se face pe bază de hotărâre a consiliului local care are la baza pe lângă documentele
obligatorii conform legii, proces-verbal de recepție.

 APROBAT  –  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului privind
închirierea bunurilor imobile aflate în domeniul public ș i privat al comunei
Florești;



      

Prezentul regulament reglementează regimul juridic al contractelor de închiriere de bunuri
proprietate publică și privată a comunei  florești.  Imobilele care pot face obiectul
închirierii sunt:  locuințele fond de stat, sociale, de serviciu ș i  de necesitate,  spațiile cu
altă destinație decât cea de locuință, terenurile, altele decât cele cu destinația de
curți aferente imobilelor înstrăinate/dobândite  în baza unor legi speciale.

 APROBAT – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru
închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine, aflate în administrarea
Primăriei comunei Florești;

Având în vedere politica privind dezvoltarea comunei Florești în domeniul exploatării
locurilor de parcare și a administrării domeniului public pe care sunt edificate parcări,
garaje sau copertine, aceasta reprezentând o sursă semnificativă de venituri colectate
care sunt apoi utilizate pentru dezvoltarea investițiilor în domeniul parcărilor publice
și  pentru  asigurarea  necesarului  de  locuri  de  parcare,  ținând  cont  de  evoluția
dezvoltării comunei Florești s-a adoptat Regulamentul de închiriere a terenului pentru
parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al comunei
Florești.

 APROBAT  –  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de
administrare a parcărilor publice cu plata orară din comuna Florești.

Gestionarea  sistemului  de  parcări  publice  cu  plata  orară  este  folosită  ca  o
modalitate  de atingere a  obiectivelor  de  mediu,  sociale  și  economice  și  are  ca
scop  acoperirea  nevoii  de  parcare  de  scurtă  durată  pe  raza  comunei  Florești,
urmărindu-se descurajarea parcării de lungă durată.

Am avut în perioada mandatului următoarele activități:

- Prezența la sedințele de consiliu local – 100%

- Prezența la sedințele comisiilor de specialitate - 100%

- Hotărâri de Consiliu Local inițiate – 5

- Luări de cuvânt în sedințele de consiliu local - 10

- Întâlniri cu cetățenii – 63

- Audiențe – 2

Florești,

06.01.2022
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