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Subsemnatul, Adrian Nicolae Pițu, consilier local ales în cadrul Consiliului Local 
Jucu, în urma rezultatului alegerilor locale din 27 septembrie 2020,  

în temeiul art. 225 alin (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, conform 
căruia 

„Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv 
vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de 
activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ teritoriale” 

prezint următorul  

 
RAPORT DE ACTIVITATE  

pentru perioada 23 Octombrie - 31 Decembrie 2020 
 Adrian Nicolae Pițu 

 
 
 

I. ROLURI ASUMATE ÎN COMISIILE DE SPECIALITATE ȘI ALTE COMISII 
CONSTITUITE LA NIVELUL CONSILIULUI LOCAL JUCU 

 

Comisia de specialitate Rol 

Comisia pentru învățământ, sănătate, protecție 
socială, activități sportive, agrement și turism 

Secretar 

 
  
 II.            ACTIVITATEA DIN CADRUL ȘEDINȚELOR DE CONSILIU LOCAL ( ședințe 
ordinare, extraordinare, ședințe ale comisiilor) 
 

  
II.1 Raport cantitativ  
 

(număr) 

Ședințe 
CLJ* 

organiz
ate 

Ședințe 
CLJ la 

care am 
participat 

Proiecte de 
hotarâri pe 
care le-am 

inițiat 

Amenda
mente 

propuse/ 
aprobate 

Intervenții 
avute în 

plenul CLJ 

Ședințe ale 
comisiilor 

de 
specialitate 
organizate 

Ședințe ale 
comisiilor de 
specialitate la 

care am participat 

4 4 0 1/0 2 2 2 
*CLJ- Consiliul Local Jucu 
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II.2 Detalii activități în cadrul ședințelor  
 
a)       Amendamente depuse în cadrul ședințelor Consiliului Local Jucu  
 

 Amendament la PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea  
reprezentanților Consiliului Local Jucu în Consiliul de administrație al Școlii 
Gimnaziale „George Barițiu" Jucu 
 
b) Intervenții avute în plenul Consiliul Local 
 

 Extinderea rețelei de curent electric în zona de case noi Văduț 2 
 Am cerut transparentizarea procesului de acordare a terenurilor pentru case 
 Am cerut urgentarea finalizării nomenclatorului străzilor din comună 
 Am cerut informații despre situația PUG-ului nou 
 Am cerut dezvoltarea de proiecte pentru modernizarea infrastructurii din 

comună, în special construirea de trotuare 
 
c) Activități administrative președinte/ secretar comisie de specialitate 
 

 2 PV-uri de sedinte elaborate si depuse 
 
 
III. INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII FORMULATE ÎN SCRIS 
 

●  Informare pentru lucrarea de asfaltarea a străzii Aviatorilor (de la Han km17 
către Jucu de Mijloc) 

●  Informare pentru lucrarea de canalizare de la drumul național 
 
 
  
Mai multe detalii aici: https://www.facebook.com/pitu.adriannicolae 
 


