PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

IN ATENTIA SECRETARULUI
PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUZĂU

Subsemantul ALEXANDRU MIHAI, consilier local în cadrul
Consiliului Local Municipal Buzău, membru în Comisia pentru muncă
şi protecţie socială, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău
depun:
RAPORTUL DE ACTIVITATE IN CALITATEA DE
CONSILIER LOCAL
pentru perioada 22.06.2016-31.12.2016.

ALEXANDRU MIHAI
03.02.2017
DOAMNEI SECRETAR
AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUZĂU

RAPORTUL DE ACTIVITATE IN CALITATEA DE CONS ILIER LOCAL
pentru perioada 22.06.2016-31.12.2016.
I) Participarea la sedintele Consiliului Local al Municipiului Buzau
Prezenta la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliulu i Local al Municipiu lui Buzau in
perioada iunie ~ decembrie 2016, a fost consemnata in condica de prezenta.
II) Activitatea din cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială;
Am participat la toate sedintele comisiei de specialitate, in calitate de presedinte al acestei
comisii.
Am avizat favorabil, proiectele de hotarari ale consiliu lui local, hotariri ce au facut strict
referire la activitatea comisiei.
Am nominalizat impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, reprezentantii Consiliulu i Local in
Consiliile de Administratie ale unitatiilor de invatamant preuniversitar din municipiu l
Buzau precum si reprezentantii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din
unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat in vederea
votarii in plen.
Am fost desemnat prin hotarare de consiliu local in comisia de validare a voturilor in
calitate de secretar.
III) Reprezentant al consiliului local în consiliile de administraţie si în comisii
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică
ale învăţământului preuniversitar de stat;
Am reprezentant consiliulu i local în consiliile de administraţie din unităţile cu personalitate
jurid ică ale învăţământului
• preuniversitar de stat: Colegiul Tehnic Buzau,
• prescolar de stat: Gradinita cu program normal nr.18, Gradinita cu program
prelungit nr.4, Gradinita cu program prelungit nr. „Boboceii Micro 3”, Gradinita cu
program prelungit nr.6
• prezenta la aceste sedinte a fost de 75%;
IV) Intalniri cu cetatenii;
De la inceputul mandatului si pana in prezent am avut intalniri saptamanale cu locuitorii
din municipiul Buzau, acordand audiente cetatenilor care m-au abordat pe teme
referitoare strict la activitatea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.
Clarificarile si solutionarile au fost redactate si transmise in scris solicitantilor functie de
problema abordata, iar cazurile care nu faceau referire directa la activitatea comisiei au
fost redirectionate solicitarile spre comisiile competente.
Ca si activitate in afara comisiei am fost abordat cu diverse ocazii de cetateni fiind solic itat
sa detaliez in itiativa primariei privind locurile de parcare, amenajarea spatiilor de joaca
pentru copii, rampele de gunoi, curatenia din piete, reabilitarea strazilor si a
trotuarelor, prezentarea unor cazuri sociale.
Pe cetatenii municipiulu i, care mi s-au adresat cu diferite probleme personale sau de
interes general i-am îndrumat si ajutat sa le rezolve, in masura posibilitatilor si a
competentelor oferite de functia si calitatea de consilier local, insotindu-i la b iroul sau
serviciul de specialitate, pentru a primi date si informatii necesare rezolvarii cerintelor
acestora.
Intocmit,
Consilier municipal
ALEXANDRU MIHAI

