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JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
Comisia pentru administratie publica, juridica si de disciplina, apararea
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor
Raport de activitate in cadrul Consiliului Local Buzau, CONSILIER LOCAL
LAMBRU DANIEL, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014
Prezentul raport de activitate este intocmit in conformitate cu prevederile art.
51, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Intodeauna am considerat ca una dintre cele mai onorante activitati ale vietii
publice este reprezentarea comunitatii si a cetatenilor ei.
Din momentul in care am fost validat consilier local, mi-am impus un statut in
administratia publica locala, acela de facilitator comunitar, care are rolul nu doar de a
sustine solutii pentru rezolvarea problemelor cetatenilor, ci, mai ales de a identifica
problemele globale ale comunitatii si de a furniza cetatenilor informatii locale utile.
Activitatea mea de consilier local, in aceasta perioada s-a desfasurat pe mai
multe planuri:
- In cadrul Comisiei pentru administratie publica, juridica si de
disciplina, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.
In calitate de presedinte al comisiei, am constientizat responsabilitatea pe care o
implica aceasta functie si am participat activ la sedintele comisiei, avand grija ca
interesele cetatenilor sa fie respectate, acordand o atentie deosebita problemelor
acestora.
- In cadrul sedintelor Consiliului Local Municipal.
In aceasta perioada am participat activ la toate sedintele Consiliului Local
Municipal, sustinand prin votul meu proiectele care vizeaza interesele buzoienilor.
Consider ca problemele cetatenilor pot fi rezolvate doar printr-o stransa colaborare cu
factorii de decizie din deliberativul municipiului, si sustin orice proiect care vine in
sprijinul locuitorilor Municipiului Buzau.
Pentru o activitate mai eficienta si o buna informare intalnirile cu cetatenii au
un rol foarte important, acestea iti ofera materialul realizarii unor proiecte de hotarari
in concordanta cu nevoile comunitatii. Am avut mai multe intalniri cu cetatenii care
m-au abordat cu mai multe teme. Persoanele care mi s-au adresat cu probleme
personale sau de interes general i-am indrumat si ajutat in masura posibilitatilor si
competentelor oferite de functia de consilier local. Am incercat sa reprezint interesele
cetatenilor Municipiului Buzau, avand ca principiu fundamental prevederile art. 51,
alin. 1 din Legea nr. 251/2001 : ,, In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in
serviciul colectivitatii locale. ”

Impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului Local am participat la sarbatorirea
sau comemorarea unor evenimente cum ar fi: 1 Martie, 8 Martie, Târgul Drăgaica,
Festivalul berii „Timişoreana”, 1 Decembrie, 22 Decembrie, Ziua Eroilor, la
manifestari cultural-artistice precum deschiderea Oraselului Copiilor, la alte
evenimente organizate sub egida Primariei şi a Consiliului municipal.

Intocmit,
Consilier Local
LAMBRU DANIEL

