RAPORT DE ACTIVITATE
Perioada ianuarie – decembrie 2021

Subsemnatul Stan Georgel, viceprimar al Comunei Brazi, judetul Prahova,
in temeiul art.225 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, am intocmit prezentul raport de activitate cu
privire la activitatea desfasurata in cadrul Primariei Brazi/Consiliului Local Brazi
in anul 2021.
Am obtinut mandatul de consilier local din partea Partidului National
Liberal la alegerile locale din 27 septembrie 2020, mandatul fiind validat prin
Incheierea nr.1842 din data de 15.10.2020 a Judecatoriei Ploiesti. La data de 27
octombrie 2020 am depus juramantul de a respecta Constitutia si legile tarii, de a
face tot ceea ce imi sta in puterea si priceperea mea pentru binele locuitorilor
Comunei Brazi, in conformitate cu prevederile art. 117 alin.(1) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ. Dupa depunerea juramantului de catre
consilierii local validati, prin Ordinul Prefectului Judetului Prahova nr.444 din
28.10.2020 s-a constatat indeplinirea conditiilor legale de constituire a Consiliului
Local al comunei Brazi, judetul Prahova la data de 27 octombrie 2020.
In cadrul sedintei consiliului local din data de 23 noiembrie 2020, prin
H.C.L. Brazi nr.35/23.11.2020, am fost ales in functia de viceprimar al comunei
Brazi. In aceeasi sedinta am depus juramantul si in calitate de viceprimar.
Conform prevederilor art.152 alin.(7) din Codul administrativ, pe durata
exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreza si statutul de consilier local.
Prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr.36 din 23.11.2020 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local pe domenii de activitate
si stabilirea componentei acestora, modificata ulterior prin H.C.L. Brazi nr.43 din
03.12.2020, am fost desemnat sa fac parte din Comisia pentru activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret si sport. Am participat la
sedintele comisiei de specialitate, avizand toate proiectele de hotarare supuse
dezbaterii comisiei.
Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova, in perioada 1 ianuarie
2021 - 31 decembrie 2021 s-a intrunit in 15 sedinte: 12 sedinte ordinare si 3
sedinte extraordinare si a adoptat, in conformitate cu prevederile legale, un numar
de 67 hotarari.
In calitate de consilier local, am participat atat la sedintele comisiei de
specialitate din care fac parte, cat si la sedintele consiliului local si am votat toate
proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi a sedintelor.

Am fost desemnat in Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale,
stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea acestora şi stabilirea criteriilor în
baza cărora se repartizează locuinţele sociale.
Am incercat astfel, prin implicarea mea, atat in sedintele de comisie cat si in
plenul sedintelor consiliului local, vis-a-vis de problemele supuse dezbaterii, sa imi
exprim pozitia corecta si sustinerea acestora in vederea aprobarii.
In ceea ce priveste functia de viceprimar al comunei Brazi, Codul
administrativ reglementeaza urmatoarele: „Viceprimarul este subordonat
primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia,
situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia.
Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.”
In ceea ce atributiile exercitate in calitatea de viceprimar, am desfasurat in
principal atributii privind serviciile publice de interes local, asigurate cetatenilor.
Am indeplinit obligatiile ce revin autoritatii administratiei publice locale in
ceea ce priveste acordarea venitului minim garantat, asistenta unor persoane aflate
in nevoie sociala, inclusiv pe perioada pandemiei. Am participat, in calitate de
presedinte in comisiile de licitatie si in comisile de receptie a lucrarilor de
investitii. De asemeni am desfasurat activitati legate de gestionarea situatiilor de
urgenta, protectia si refacerea mediului, punerea in valoare a parcurilor, curatenia
localitatii, ordinea publica, iluminatul public, gestionarea cainilor fara stapan etc.
In urma discutiilor purtate cu cetatenii, locuitori ai comunei Brazi, am
identificat anumite probleme ale acestora, pe care le-am adus in fata primarului,
incercand sa gasim solutia cea mai buna pentru rezolvarea lor.
Sunt foarte multe de facut in momentul de fata, tinand seama de conditiile
actuale, astfel incat este necesara mobilizarea autoritatilor administratiei publice
locale, fara a se tine cont de culoarea politica, interesul cetatenilor fiind
primordial, avand in vedere ca asteptarile acestora sunt mari, pe masura
posibilitatilor comunei.
Doresc ca si in continuare sa-mi aduc aportul meu in ceea ce priveste
dezvoltarea si modernizarea localitatii, impreuna cu primarul comunei si cu ceilalti
consilieri locali, pentru ca numai impreuna putem contribui la prosperitatea
comunei Brazi.
Viceprimar,
Georgel STAN
7 februarie 2022

