
MUSCELEANU CONSTANTIN 

CONSILIER  LOCAL 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU 

 

 In conformitate cu art. 51 alin. 4 din Legea 215/2001 privind administratia publica 

locala, cu modificarile si completarile ulterioare, va prezint alaturat raportul de activitate 

pe anul 2013 pentru a fi adus la cunostinta publicului, conform prevederilor legale in 

vigoare. 

 

 

                                      RAPORT DE ACTIVITATE 2013 

 

In perioada 01 ianuarie 2013 -  31 decembrie 2013 a mandatului meu in legislatura 

actuala, in calitate de consilier municipal si secretar al Comisiei pentru invatamant, 

sanatate, activitati social-culturale, culte, familie si protectie copii, am desfasurat 

urmatoarele activitati: 

 Am participat la toate sedintele Consiliului local, ordinare sau extraordinare, 

luand parte la dezbaterea proiectelor de hotarare; 

 Am participat la sedintele Comisiei pentru invatamant, sanatate, activitati social-

culturale, culte, familie si protectie copii in scopul discutarii proiectelor de 

hotarare din punctul de vedere al acestei comisii; 

 In cadrul Comisiei pentru invatamant, sanatate, activitati social-culturale, culte, 

familie si protectie copii indeplinesc functia de secretar al comisiei; 

 Am participat la intalniri  cu cetatenii, atat in sediul Primariei Buzau, la sedintele 

de comisie si audiente, cat si la sediul partidului pe care il reprezint, PSD; Cu 

aceste ocazii am discutat problemele cu care se intalnesc si modalitatile lor de 

rezolvare pe termen scurt si mediu. 

 Pentru a vota potrivit convingerii mele dar si convins ca asa este cel mai bine 

pentru comunitatea pe care o reprezint, am studiat materialele puse la dispozitie 

de aparatul administrativ al Primariei pentru a fi la curent cu ce se va discuta si a 

vota in cunostinta de cauza si am studiat normele legislative ce fac referire la 

activitatea diversa a acestui organism deliberativ. 

 Cand a fost cazul, am solicitat informatii suplimentare membrilor celorlalte 

comisii si aparatului administrativ, pentru a vota in urma unei bune informari 

prealabile. 

 Am participat la sarbatorirea sau comemorarea unor evenimente nationale si de 

interes local . 

 Am respectat programul de audiente fixat si am raspuns la toate invitatiile 

cetatenilor si O.N.G -urilor pentru a lua constinta de problemele comunitatii 

locale . 
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