
RAPORT DE ACTIVITATE   

primul an de mandat  

 

                       COMAN GRIGORE - CONSILIER LOCAL   

                                           



                                                           

          Subsemnatul Coman Grigore, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului local al 

comunei Moisei, din partea formaţiunii Uniunea Salvaţi România(USR), ales în urma 

procesului electoral din data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederile art. 225 

alin(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă prezint Raportul de activitate, după cum urmează: 

• Roluri asumate: 

- Membru în ,,Comisia buget - finanţe şi dezvoltare economic - socială”. 

- Membru în ,,Comisia pentru administraţie publică juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, relaţii externe, familie, 

asistenţă socială şi protecţia copilului” 

- membru în ,,Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii învăţământului” la Şcoala 

Gimnazială Dragoş Vodă.  

 

• Participarea la şedinţele consiliului local şi a comisiilor de specialitate: 

- şedinţe de consiliu 20, prezent la toate din care una online. 

- şedinţe de comisii de specialitate 19, prezent la toate. 

- am avut 20 luări de cuvânt în plenul consiliului local. 

           La fiecare şedinţă de Consiliu Local am luat cuvântul, mi-am argumentat votul şi mi-

am susţinut părerea conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de competenţa mea, pentru 

bunul mers al activităţilor administrative din comuna Moisei. 

          Am susţinut pentru funcţia de viceprimar pe colegul consilier, Tomoiagă Ioan(PNL). 

          În luna iunie am fost ales preşedinte de şedinţă pentru perioada iunie - august 2021, 

perioadă în care am încercat să mediez discuţiile în legătură cu proiectele de pe ordinea de 

zi şi m-am îngrijit de bunul mers al şedinţelor conform regulamentului de funcţionare a 

Consiliului Local Moisei. 

 

• Proiecte de hotărâri şi amendamente depuse: 

- Proiect de hotărâre privind transmiterea integrală, video şi audio, a şedinţelor 

Consiliului Local a comunei Moisei şi aprobarea unor măsuri de îmbunătăţire a 

actului de transparenţă decizională şi de creştere a gradului de acces al 

cetăţenilor la documentelor de interes public( Hotărârea nr.10 din 26.02.2021). 

- Proiect de hotărâre privind înfinţarea fondului de conservare şi regenerare a 

pădurilor din fondul forestier proprietate publică a comunei Moisei(Hotărârea nr.32 

din 31.08.2021). 

- Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului procentual anual din masa 

lemnoasă autorizată spre exploatare ce intră în fondul de conservare şi 

regenerare a pădurilor din fondul forestier proprietate publică a comunei 

Moisei(Hotărârea nr.50 din 14.12.2021). 

 

 

• Alte activităţi: 

- m-am implicat în urmărirea executării proiectului meu de suflet ,,Lucrări de 

infrastructură pe drumul Valea Secăturii în Comuna Moisei” ce cuprinde ziduri de 

sprijin din beton armat pe o lungime de 757 m, praguri de fund şi pereu 1426,7 



mp, 2 poduri, 12 podeţe dalate de acces la proprietăţi, canalizare 1283m , 

refacere sistem rutier, cu o valoare de 2945355,70 lei inclusiv TVA.Este un 

proiect iniţiat la propunerea mea în anul 2011, de către vrednicul de pomenire, 

fostul primar Toader Ștețcu, proiect aprobat după multă muncă, mai multe 

variante şi multe intervenții,   proiect la care  au început executarea lucrărilor în 

luna septembrie 2020. 

 



 

 

- am organizat acţiuni de împădurire în toamna anului 2020 şi primăvara anului 

2021, acţiuni la care au participat membrii USR locali, o parte din conducerea 

judeţeană a USRPLUS, elevi şi studenţi, acesta fiind un segment de suflet pentru 

mine, deoarece silvicultor fiind vreau să contribui la mărirea suprafeţei fondului 

forestier. Sunt militant al conservării pădurii şi mediului înconjurător, sprijin şi 

încurajez împădurirea terenurilor degradate, ecologizarea râurilor pentru a avea 

un mediu sănătos.Din păcate nu am reuşit să conving conducerea primăriei 

Moisei şi consiliul local să împădurească în anul 2021 o suprafaţă de 5,5 ha de pe 

care au exploatat masa lemnoasă în anul 2019 şi 2020, motivând faptul că 

suprafaţa nu este curăţată, iar partida nu este reprimită.După intervenţii repetate 

în şedinţele de consiliu local am reuşit să-i conving pe cei implicaţi să cureţe 

suprafaţa, partida a fost reprimită şi pregătită pentru plantare.În luna ianuarie 

2022 voi depune un proiect de hotărâre pentru împădurirea acestei suprafeţe. 



 

 

 

 

 

- petiţii şi sesizări:  am răspuns permanent la sesizările cetăţenilor privind iluminatul 

public, colectarea deşeurilor, reabilitarea reţelei de drumuri comunale, ducând 

problemele în atenţia primăriei, contribuind astfel la rezolvarea lor. 

- am solicitat în repetate rânduri, informaţii cu caracter public cu privire la investiţiile 

în derulare, cu privire la situaţia financiară a UAT şi cu privire la unele măsuri de 

protecţie socială.La unele am primit răspuns, iar la altele nu. 



- am avut întâlniri cu grupuri de cetăţeni în cadrul cărora am discutat despre 

situaţia economică şi socială a comunei, despre proiecte ce  trebuie întocmite în 

viitor. 

- cu ocazia sărbătorii, Naşterea Domnului(Crăciunul), am fost implicat în 

distribuirea de produse alimentare familiilor nevoiaşe împreună cu părintele 

paroh, am organizat concert de colinde la parohia Izvorul Dragoş unde împreună 

cu alţi cetăţeni oneşti am făcut posibilă venirea pentru copilaşi a lui Moş Crăciun. 

 

       În cadrul şedinţelor de Consiliu Local, am votat de fiecare dată în interesul cetăţeanului 

şi nu pentru un interes personal. 

       În şedinţa din 14.12.2021, am fost singurul care a votat împotriva proiectului ,,privind 

aprobarea scutirii de la plata majorărilor şi penalităţilor de întârziere pentru impozitele şi 



taxele locale, la debite restante’’, deoarece venea în sprijinul ,,firmelor de casă” şi nu a 

cetăţenilor oneşti din comuna Moisei.Nu am putut fi de acord cu un asemenea proiect de 

hotărâre, mi-am argumentat votul şi mi-am susţinut părerea. 

      Momentan lucrez la încă două proiecte de hotărâri, unul în legătură cu acordarea 

lemnului de foc gratuit din pădurea primăriei familiilor cu venituri reduse şi altul pentru 

împădurirea unei suprafeţe de 5,5 ha, suprafaţă de pe care s-a recoltat masa lemnoasă. 

       Urmăresc ca prin demersurile făcute în perioada cât sunt consilier local să îmbunătăţesc 

felul în care se face administraţie în comuna Moisei şi totodată să îmbunătăţesc relaţiile pe 

care le au cetăţenii cu autorităţile locale şi funcţionarii publici.  

        Voi continua să mă interesez îndeaproape de îmbunătăţirea calităţii vieţii moiseienilor, 

fapt ce îmi revine din  calitatea mea de consilier local, aşa cun dealtfel mi-am luat 

angajamentul prin jurământ, de a face cu bună credinţă tot ce stă în puterile şi priceperea 

mea pentru binele locuitorilor comunei Moisei. 

 

 

        Cu stimă şi respect,                                                                      Data, 

           Grigore Coman                                                                    29.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 


