Raport de activitate
Pentru anul 2011

Consilier: Musceleanu Constantin

În baza Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale art. 51 alin (4),
republicată cu modificarea şi completările ulterioare prezint, în sinteză principalele
activităţi desfăşurate în perioada ianuarie – decembrie 2011.
Pe parcursul anului 2011, mi-am continuat activitatea de consilier local,
fundametându-mi acţiunile pe principiile responsabilităţii şi respectului faţă de
cetăţenii municipiului, prin votul cărora am fost ales.
Considerând că problemele buzoienilor pot fi rezolvate printr-o strânsă
colaborare cu factorii de decizie din deliberativul municipiului, am participat la toate
şedinţele Consiliului Local, susţinând orice proiect care venea în sprijinul cetăţenilor.
În virtutea responsabilităţii pe care o implică calitatea de preşedinte al
comisiei de Muncă şi Protecţie Socială, am avut o participare activă la şedinţele
comisiei, având grijă ca interesele cetăţenilor să fie respectate, acordând o atenţie
deosebită problemelor ridicate de aceştia.
Împreună cu unii membrii ai comisiei şi funcţionari din aparatul de specialitate al
primarului am urmărit în baza legilor aflate în vigoare, susţinerea şi rezolvarea
problemelor persoanelor aflate în dificultate ( de întreţinere, lipsa spaţiului de locuit,
lipsa locurilor de muncă).
În perioada mandatului mi-am desfăşurat şi programul de audienţe cu
cetăţenii, pentru identificarea şi monitorizarea problemelor acestora. Acestea au
implicat şi numeroase deplasări în teren. Parte a solicitărilor şi-au aflat rezolvarea
prin demersul făcut către direcţiile şi serviciile abilitate din cadrul primăriei
municipiului Buzău, cât şi către alte foruri competente. Cele mai multe dintre acestea
au vizat obţinerea de locuinţe, sprijin pentru ocuparea unui loc de muncă.
În calitate de consilier local, am participat activ şi la activităţile organizate de
către Primăria municipiului Buzău – Ziua României, Ziua Armatei, Ziua Pompierilor,
vernisaje, expoziţii, alte acţiuni la care Consiliul Local al Municipiului a fost parte.

Priorităţi pentru 2012
-

Identificarea soluţiilor constructive pentru rezolvarea problemelor de ordin
locativ;

-

Continuarea activităţilor pentru susţinerea persoanelor de favorizate prin
atragerea de sponsori în campaniile iniţiate de către primărie şi consiliul local;

-

Colaborarea cu societăţile şi instituţiile buzoiene în identificarea şi
monotorizarea locurilor de muncă disponibile în vederea ocupării acestora de
către cetăţenii care se adresează comosiei de Muncă şi Protecţie Socială
pentru încadrarea în muncă.

