
RAPORT DE ACTIVITATE 

ANUL-2021 

Subsemnatul DOBRE LIVIU, Consilier Local al Comunei Barcanesti si membru in Comisia 

nr 2, Invatamant, Sanatate, Cultura si Culte, Protectie Sociala, Activitati Sportive si 

Agrement, in comformitate cu Ordonanta de Urgenta nr 57 / 03.07.2019 privind Codul 

Administrativ , sectiunea 2 ; art 225, al.1 si al.2, prezint activitatea desfasurata in cadrul 

Consiliului Local al Comunei Baracanesti, in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. 

Ca si Consilier Local, am participat la toate sedintele extraordinare, ordinare, care au avut loc 

( atat fizic , dar si online datorita situatiei pandemice ). In perioada mai sus mentionata au fost 

suspuse si dezbatute un numar de 65 de PHCL, solicitari avize in cadrul Consiliului de 

Administratie  

In cadrul Comisiei de specialitate, in calitate de membru, am participat la lucrarile acesteia 

comform programului stabilit, au fost dezbatute si analizate toate proiectele de hotarari, unde 

am exprimat opinii pe marginea documentatiilor propuse spre avizare, opinii consemnate in 

procesele verbale intocmite de catre presedintele comisiei. 

➢ La solicitarea venita din partea locuitorilor satului Tatarani ,respectiv a familiilor din 

zona strada Trandafirilor X strada Nalbelor, impreuna cu acestia am anlizat 

problemele semnalate privitor la scurgerile de apa pluviala din zona DJ 101D, 

infilitrarea si degradarea fundatiei gardurilor de imprejmuire, cat si a fundatiei caselor 

acelor familii.  Deasemeni, a fost solicitat ca pe drumul de access sa nu mai poata 

tranzita autovehicule rutiere cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5t, drumul 

fiind foarte ingust si aproape de constructiile respective, ducand la deprecierea 

acestora in timp. 

 

➢ Am initiat si sunt implicat direct in proiectul “ REABILITARE GARD STRADAL 

ACCES CIMITIRUL TĂTĂRANI “,obiectiv amplasat pe raza localitatii Tătărani (DJ 

101D), proiect aprobat de catre Parohia Tatarani  cat si de Primarul Comunei 

Barcanesti .                                                                                                            

Lucrarea de reabilitare este un proiect voluntar, avand sprijinul material si fizic al  

unui grup restrans de locuitori al satului Tatarani, cat si a domnului Primar si a 

colegilor consilieri, chiar daca unii dintre ei nu locuiesc in acest sat. Pe parcursul 

anului 2021am intreprins si reusit finalizarea acestuia pe partea exterioara prin 

tencuire, montat capace ornamentale pe stailpii gardului , montarea de tigle ceramice 

pe toata centura gardului. Acest proiect va continua si in 2022 pana la finalizarea lui. 

 

➢ A fost propus in sedinta de consiliu local, ca zona de linga Biserica Parohiei Tatarani 

repectiv fosta locatie a societatii Distrigaz si terenul aferent, sa fie demolata si 

amenajarea acestuia in folosul comunitatii, ca parc pentru recreere de care sa 

beneficieze locuitorii satului Tatarani. 

 



 

Ma angajez ca in urmatoarea perioada sa imi manifest cu acelasi interes problematica cu care 

se confrunta localitatea noastra, colaborarea si sprijinirea autoritatilor locale in demararea 

proiectelor esentiale ( canalizare , introducerea conductei de apa potabila in toata comuna , 

constructia unui centru medical modern, constructia de baze sportive , introducerea gazelor 

pentru satul Ghighiu, etc )  avand ca scop imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor Comunei 

Barcanesti . 

Voi participa lunar / trimestial ( sau la orice solicitare / vizita in teren ) la intalniri cu cetatenii 

comunei, consemnarea problemelor ridicate si prezentarea lor catre reprezentantii primariei . 
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