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Una dintre cele mai onorate activitati ale vietii publice ramane reprezentarea comunitatii din care faci parte si a
concetatenilor tai,iar functia de publica ofera sansa de a gasi solutii si de a rezolva unele probleme ridicate de conlocuitorii
tai.
Astfel,redactarea si publicarea unui raport de activitate reprezinta o datorie morala,iar conform Legii
Administatiei
Publice Locale nr 215 din 2001,art 21,alin 4,editarea si aparitia acestuia se institue ca obligatie legala.Conform
aceluiasi,Consiliul
Local se organizeaza in comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate,functionarea si atributiile acestora fiind
definite
prin Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului Local al Municipiului Buzau.Cei 23 de consilieri s-au
impartit in
5 comisii de specialitate:comisia pentru patrimoniu si activitati economico-financiare;comisia pentru amenajarea
teritoriului,
urbanism,realizarea lucrarilor pubile,protectia mediului si turism;comisia pentru administatie publica,juridica si de
disciplina,apararea
ordinii pubilice,respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.
Ocup functia de consilier local al municipiului Buzau de la alegerile din iunie,2012.In aceasta periada am activat
in comisia
munca si protectie sociala.Alaturi de colegii mei din cadrul comisiei am rezolvat principalele cereri care au fost adresate
comisiei s-au
repartizate de catre Consiliu in limita prevederilor legale;am vizitat toate zonele orasului,am discutat cu cetatenii
problemele din zona,
iar acolo unde a fost posibil am ajutat cu rezolvarea imediata a problemelor,s-au am tras semnale de alarma factorilor de
raspundere;
ne-am deplasat la "casele nationalizate" in vederea rezolvarii situatiei locuitorilor din acestea;unde am fost sesizati ca
exista probleme
am acordat audiente in cadrul comisiei unde cetatenii au venit cu cereri,sesizari si propuneri privind activitatea comisiei.La
sedintele
ordinare ale Consiliului Local am lucrat cu colegii di grupulo PD-L si am sustinut punctul de vedere al grupului la
numeroasele proiecte
de hotarare.Cele mai importante tematici dezbatute de grupul nostru si la dezbaterea carora am expus punctul de vedere
am vizat:
eliminarea taxei pe apa meteorica,gratuitatea elevilor si prescolarilor in transportul in comun,bugetul municiliului,care
necesita urmarire
permanenta,problema gospodarii orasului,diverse probleme sociale.
Mi-am rezervat timpul necesar inaintea sedintelor de Consiliu Local pentru a analiza proiectele de hotarari
de Consiuliu
Local,pentru a analiza activitatile prezentate,in scopul conturarii uneui viziuni generale si a unei opinii personale
pertinente.
Principalele manifestari publice la care am participat au fost un prilej de sustinere si incurajare a valorilor locale
din variate
domeniile de activitate,cu referire la toate varstele.
Relatia cu mass-media se concentreaza pe un siaj al transparentei,al comunicarii in sprijinul cetateanului si
mizeaza pe
colaborare cu perspectiva imbunatatirii activitatii de consilier.
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