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RAPORT DE ACTVITATE PENTRU ANUL 2012
Prezentul raport de activitate este intocmit in baza Legii numarul
215/2001 a Administratiei Publice Locale, art. 51, alin. 4, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare.
Am inceput activitatea de consilier local in luna iunie 2012, in urma
alegerilor locale candidand pe liste din partea formatiunii USL.
Am fost prezent la toate sedintele ordinare si extraordinare ale
Consiliului Local si ale Comisiei pentru munca si protectie sociala, unde am
votat in cunostinta de cauza proiectele de hotarare cu impact pozitiv, astfel
incat acestea sa vina in sprijinul cetatenilor buzoieni si a comunitatii.
Ca membru al Comisiei pentru munca si protectie sociala ce se reuneste
bilunar, inaintea sedintelor Consiliului Local, impreuna cu ceilalti membrii si
functionari ai comisiei am identificat nevoi de: servicii sociale, spatii de
locuinte, ajutor si protectie, sustinand si acordand atentie pentru rezolvarea
problemelor ridicate de cetateni, initiind proiecte alaturi de colegii mei pentru
a veni in sprijinul celor aflati in dificultate.
Mai sunt multe lucruri de realizat pentru a veni in sprijinul oamenilor din
municipiu ce au o situatie precara.
Ca membru al Consiliului de Administratie la Scoala gimnaziala Capitan
Aviator Mircea T. Badulescu si Gradinita cu program normal nr. 18 si a Comisiei
de Evaluare a Calitatii la Gradinita cu program prelungit nr. 1 din Cartier
Orizont si Scoala gimnaziala Mihail Kogalniceanu am participat la toate
sedintele si activitatile de lucru sustinute de unitatile scolare si prescolare.
Am participat impreuna cu ceilalti membrii ai Consiliului Local la
desfasurarea evenimentelor organizate sub egida Primariei si Consiliului Local

cum ar fi: Ziua Eroilor, 1 Decembrie, 22 Decembrie, deschiderea Patinoarului si
Oraselul Copiilor.
In continuarea mandatului doresc sa sustin si sa initiez proiecte si
hotarari, care sa vina in sprijinul si cresterea confortului de viata a persoanelor
aflate in dificultate, la ridicarea nivelului economic si urbanistic al Buzaului.
Asigur toti buzoienii, ca votul meu va fi unul transparent astfel incat sa nu le
insel asteptarile.
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