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Subsemnatul Vlore! Tamba, in calitate de consilier local, in cadrul Consiliului Local al 

Orasului Comanesti, mi-am desf5surat activitatea, in perioada 28 octombrie 2020 — 28 

octombrie 2021 ca membru al comisiei pentru activitati economico-financiare, buget-
finante, administrarea patrimoniului public 5i privat, servicii, comer t 5i turism, agriculture', 
pro gnoze economico-sociale. 

Am participat la toate sedintele Consiliului Local Com5nesti (1 sedinth de constituire, 

12 sedinte ordinare, 3 sedinte extraordinare) atat fizic cat si on-line in perioada and am 

avut probleme medicale fiind diagnosticat cu COVID-19 dar si in perioada cand am fost in 

concediu de odihn5. 

Am derulat o serie de activitati, dintre care precizez urmatoarele: 

- am luat la cunostinfa si am studiat proiectele de hotarki propuse si aflate pe ordinea 

de zi a fiecarei sedinte ordinare sau extraordinare; 
- am expus obiectii si completki in majoritatea sedintelor, ce au provenit din 

consultkile avute cu diversi cetateni ai orasului; 

- 	am efectuat analize detaliate a proiectelor de hotkari propuse, impreuna cu 
membrii comisiei, membrii filialei locale USR dar i cu jurist' din Municipiul Bucuresti 

din cadrul partidului USR in particular; 
- am luat la cunostint5 si am studiat procesele verbale aferente fieckei sedinte 

ordinare sau extraordinare. 

Am realizat o serie de atributii, dup5 cum urmeaza: 

- am efectuat o serie de amendamente la anumite proiecte de hotarki de consiliul 

local, si aici amintesc de unul din amendamentele mele privind majorarea burselor 
elevilor, amendament respins de catre majoritatea consilierilor locali din celelalte 

partide politice; 
- am nnilitat vehement pentru transparenta, drept urmare in timpul mandatului meu, 

sedintele de consiliul local ale Orasului Comanesti au inceput s5 fie filmate on-line in 

timp real. 

- 	am initiat proiectul „ghiseul.ro " pentru plata taxelor i impozitelor on-line, desi el 

fusese initiat deja far5 succes in anul 2011, am reusit astfel implementarea acestui 
proiect in anul 2021, prin perseverent5 si aducerea la cunostinta ckre Prefect si 

autoritatea executiva a orasului; 

- 	am solicitat o investigatie si am solicitat rezolvare din partea Ministerului 
Transporturilor privind situatia nepl5cuta i persistent5 a portalurilor de limitare a 

inaltimii din Com5nesti de la „Baranga"! Solicitarea este in analiz5, au fost prelevate 

probe pentru laborator. 
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- am sesizat Curtea de Conturi si Prefectura Judetului Back', privind o taxa pe care am 

considerat-o abuziva , taxa fiind impusa de Primaria Comanesti! „Taxa pentru 

constituirea fondului de sustinere a activitatilor cultural sportive". Desi demersul 

meu nu am avut succes, cred si acum cu tarie ca aceasta taxa impusa este ilegala; 

- am militat impotriva maririi taxei apa canal, am venit cu solutii privind gestionarea 

financiara a serviciului prin aderarea la A.D.I.B. Bacau; 
- am contactat Ministerul Transporturilor pentru crearea unui sens giratoriu la 

intersectia strazilor Combinatului si Moldovei, proiectul este in curs de analiza; 
- am reusit cu succes sã stopez furtul de balast si distrugerea spatului verde implicit 

distrugerea pasunii si izlazului din cartierul Podei prin sesizari catre Garda de Mediu 

Bacau, zona a fost ingr5dit5; 
- am obligat autoritatile locale prin Garda de Mediu sa ecologizeze albia raului Trotus; 

- am efectuat control la Eco Valea Muntelui SRL, agentul nostru de salubritate; 

- am realizat o serie de demersuri in vederea solutionarii si altor probleme aduse la 

cunostinta de cetateni ai comunitatii comanestene; 

- 	am realizat activitati de informare a cet5tenilor orasului, prin diferite mijloace, cu 

privire la proiectele de hotarari propuse, dar i cu privire la hotararile adoptate; 

- 

	

	am participat la o serie de activitati cu caracter comemortiv desfasurate in cadrul 

Orasului Comanesti; 

- 	am respectat legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004 care prevede la 
Articolul I 8. (2): alesii locali au obligatia de a participa la cel putin un curs de 

pregatire in domeniul administratiei publice locale, in decursul primului an de 

mandat. 

31 octombrie 2021 

Vlore' Tamba 

Consiher Local al Orasului Comanesti 
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