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Raportul viceprimarului ca şi raportul primarului este o obligaţie 
legală dar şi o datorie morală de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor comunei 
Puieşti activitatea desfăşurată de către administraţia publică locală în anul 
2021. 
 În conformitate cu prevederile art.5, alin.(3) din Legea nr.544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale art.10 alin.(3) din 
HG nr.123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.544/2001, coroborate cu prevederile art.225 alin.(2) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ prezint următorul raport de 
activitate pentru anul 2021 . 
 Acest raport se doreşte a fi expresia unei deschideri şi a unei 
transparenţe totale a activităţii pe care o desfăşurăm în interesul 
comunităţii noastre locale. 
 În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020 subsemnatul Păun 
Costel am obţinut funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local 
Puieşti,ca urmare a încrederii acordate în mod direct de către cetățenii 
comunei Puiești iar începând cu luna noiembrie 2020 am fost ales 
viceprimar al comunei Puiești. 

 Activitatea mea în cadrul Consiliului Local a urmărit apărarea 
drepturilor şi interesele legitime ale locuitorilor comunei, respectarea 
legalităţii în cadrul Consiliului Local. 

În exercitarea mandatului de consilier local din partea Partidului 
Social Democrat am acționat și am participat la adoptarea deciziilor 
respectând prevederile legale în materie. 

În calitate de consilier local al comunei Puieşti, potrivit atribuţiilor 
legale, am participat la toate cele 10 şedinţele ordinare , 2 ședințe 
extraordinare și o ședință extraordinară de îndată ale autorităţii locale, 
organizate în anul 2021. 
 Fac parte din Comisia pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public si privat al 
comunei, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, agricultura, 
gospodărire comunală, protecţia mediului şi comerţ, în calitate de membru. 
 În cadrul comisiei din care fac parte au fost dezbătute probleme care 
au legătură directă cu specificul comisiei. 

Astfel, proiectele de hotărâre ce au făcut obiectul comisiei au generat 
adesea dezbateri între membri, în urmă cărora avizul acordat a reflectat cea 
mai bună soluţie pentru rezolvarea problemelor în speţă făcându-se uneori 
şi amendamente care au contribuit la adoptarea unor hotărâri complete şi 
obiective. 
 Am participat la întâlniri  cu cetăţenii satelor Măcrina, Luna și Plopi, 
ocazii cu care am consemnat problemele cu care se confruntă populaţia şi 



pe care le-am dezbătut în plen, multe dintre aceste probleme găsindu-şi 
rezolvarea . 
 În calitate de viceprimar ,încă de la preluarea mandatului, împreună 
cu primarul comunei am stabilit principalele acţiuni ce trebuie realizate la 
nivelul comunei Puieşti și de găsire a celor mai bune soluţii la diversele 
probleme ale activităţii curente de dezvoltare a comunei. 
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