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RAPORT DE ACTVITATE PENTRU ANUL 2015
In conformitate cu prevederile Legii Administartiei Publice Locale
215/2001, art. 51, alin. 4, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
prezint raportul anual de activitate pentru a fi facut public, in scopul asigurarii
transparentei la nivelul administratiei locale, pentru ca fiecare cetatean sa poata
urmari activitatea alesilor publici.
In decursul perioadei ianuarie – decembrie 2015, activitatea s-a axat pe
indeplinirea sarcinilor ce imi revin in calitate de consilier local, participand la
toate sedintele ordinare si extraordinare ale acestui organism, punandu-mi toate
cunostintele mele si intreaga capacitate de munca in folosul cetateanului,
exercitandu-mi dreptul de vot in interesul comunitatii, analizand toate
documentele puse la dispozitie inainte de sedinte, pentru a fi la curent cu ceea
ce se discuta, sustinand proiectele care au venit in sprijinul celor ce mi – au
acordat increderea.
Ca membru al Cosiliului Local m – am intalnit cu cetatenii, intalniri ce
au reprezentat o parte importanta a activitatii mele, problemele si doleantele
celor ce au ales sa mi se adreseze le –am facute cunoscute si propuse spre
solutionare in Consiliul Local ori de cate ori a fost cazul. In calitate de membru
al Comisiei pentru munca si Protectie Sociala si a responsabilităţii pe care o
implică calitatea acestei functii, am luat parte si la audientele cerute de cetateni
urmarind ca interesele lor sa fie respectate, votand in cunostinta de cauza
proiectele de hotarare ce respecta interesele cetatenilor.
In baza HCL 140/2012 a Consiliului Local, am fost delegat ca
reprezentant al autoritatii publice locale in Consiliul de Administratie la:
Gradinita cu program normal numarul 18, Liceul Teoretic ,,Alexandru
Marghiloman”, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filipescu”, Scoala gimnaziala
numarul 11 si a Comisiei de Evaluare a Calitatii la Gradinita cu program
prelungit nr. 1 din Cartier Orizont, fiind prezent la toate sedintele si activitatile

de lucru la care am fost convocat, sustinand proiectele de investitii ce duc la o
mai buna desfasurare a activitatilor scolare si prescolare.
Cu ocazia diferitelor evenimente naţionale şi de interes local organizate
sub egida Primariei si Consiliului Local, impreuna cu ceilalti membri am luat
parte la depunerea de coroane si cinstirea neamului romanesc.
Pentru anul 2015 la care se refera prezentul raport consider ca, prin
ativitatea depusa de consilier local in colaborare cu ceilalti colegi consilieri, am
contribuit la buna desfasurare a legislativului local, urmarind crearea unor
conditii mai bune de trai, precum si dezvoltarea armonioasa si eficienta a
Municipiului Buzau, pe viitor voi sustine proiectele si hotararile ce vor veni in
sprijinul cetatenilor comunitatii.
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