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RAPORT DE ACTIVITATE

Prezentat de catre Enescu Gheorghe privind activitatea desfasurata in cursul anului Z0L4in
cali tatea de consil ier judetan la coNStLtUL JUDETEAN tALoMtrA.

In principal activitatea desfasurata a fost in cadrul sedintelor care au avut loc pe parcursul
anului, saedinte la care am fost prezent de f iecare data, atat la cele din comisie cat si cele din
plen eu facand parte din comisia Economica si de Agricultura.

Dezbatera proiectelor care urmau sa f ie votate in sedintele de plen, erau comentate detal iat in
cadrul sedintei la nivel de comisie ocazie in care am avut interventi i  de f iecare date in urma
carora s-au lamir i t  aspecte din proiecte ce urmau sa f ie supuse votului  in sedintele de plen,
aceste aspecte nu au fost prezentate suficient de detal iat pentru a f i  inteles mai bine scopul
p ro iectu lu i .

Rezul tatul  dezbater i lor  a fost  documentarea cat mai completa atat  a mea cat s i  a colegi lor  d in
comisie '  lmpreuna cu al t i  colegi  am inaintat  doua amendamente care au f  :st  d iscutate in plen.

La sedintele din plen am part ic ipat  luand cuvantul  la major i tatea sedintelor (apreciez in procent
de 70 %) iar votul meii i iu a fost intcdeaurta favorabil  acesta f i inci insotit  de comentari i le pe
care le-am facut in luari le de cuvant care se pot vedea in rapoartele intocmite la f iecare sedinte.

Ment ionez ca intr-o sedinta de plen la intrebarea mea care din formele urmatoare imbraca
votul  nostru al  consi l ier i lor :  vot  pol i t ic  ,  vot  cu raspundere mater ia la,  sau este un vot de
consti inta. Raspunsul a fost votul le cuprinde pe toate. Cred ca nu este gresit pentruca in votul
pe care l -am expr imat am t inut  seama de aspectul  pol i t ic  daca proiectul  supus votului  se
incadreaza in programul pol i t ic  a l  part idului  in sensulce este un proiect  a l  caruiscop pr incipal
este in fo losul  locui tor i lor  judetului .  Sub aspectul  raspunder i i  mater ia le a, fost  uneor i  cu
oarecare emotie in sensul ca poate nu am fost intodeauna suficient informat in legatura
documentarea privind stabil irea valori i  proiectului, dar luand in considerare partea cu consti inta
am putut lua o decizie atunci cand am fost convins ca este un proiect necesar pentru judetul
nostru s i  in pr incipal  pentru locui tot i i  acestui  judet.
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