
MUSCELEANU CONSTANTIN 
CONSILIER LOCAL 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU 
 

În conformitate cu art. 51 alin. 4 din Legea 215/2001  privind administratia publică locală,  

cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint alăturat raportul de activitate pe anul 2012  

pentru a fi adus la cunoştinţa publicului, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2012 
 

În perioada iulie 2012 - decembrie 2012 a mandatului meu în legislatura actuală, în 

calitate de consilier municipal şi secretar al Comisiei pentru învatamânt, sănătate, activităţi 

social culturale, culte, familie şi protecţie copii am desfăşurat următoarele activităţi: 

Am participat la toate şedinţele Consiliului local, ordinare sau extraordinare, luând parte la 

dezbaterea proiectelor de hotărâre; 

Am participat la sedintele Comisiei pentru pentru învatamânt, sănătate, activităţi social 

culturale, culte, familie şi protecţie copii în scopul discutării proiectelor de hotărâre din punctul 

de vedere al acestei comisii; 

În cadrul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social culturale, culte, familie şi 

protecţie copii îndeplinesc funcţia de secretar al comisiei;  

Am participat la intâlniri cu cetăţenii, atât în sediul Primăriei Buzău, la sedinţele de comisie 

şi audienţe, cât şi la sediul partidului pe care il reprezint, PSD; cu aceste ocazii am discutat 

problemele cu care se întâlnesc şi modalităţile lor de rezolvare pe termen scurt şi mediu. 

    Pentru a vota potrivit convingerii mele dar şi convins că aşa este cel mai bine pentru 

comunitatea pe care o reprezint , am studiat materialele puse la dispoziţie de aparatul 

administrativ al Primăriei pentru a fi la curent cu ce se va discuta şi a vota in cunoştinţă de 

cauză şi am studiat normele legislative ce fac referire la activitatea diversă a acestui organism 

deliberativ. 

    Când a fost cazul,  am solicitat informaţii suplimentare membrilor celorlalte comisii şi 

aparatului administrativ pentru a vota în urma unei bune informări prealabile.                                           

Am participat la sărbătorirea sau comemorarea unor evenimente naţionale şi de 

interes local . 

Am respectat programul de audiente fixat si am răspuns la toate invitatiile cetăţenilor şi 

O.N.G. – urilor pentru a lua cunoştinţă de problemele comunitatii locale. 
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