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RAPORT DE ACTVITATE PENTRU ANUL 2013
Prezentul raport de activitate este intocmit in baza Legii numarul
215/2001 a Administratiei Publice Locale, art. 51, alin. 4, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare.
Pe parcursul anului 2013, mi-am continuat activitatea de consilier local,
activitate ce s-a concretizat prin participarea mea la toate sedintele ale
Consiliului Local ce au avut loc in fiecare luna, 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.
Pentru ca votul meu sa fie unul transparent, 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, iar pentru a fi la curent cu ce
se va discuta şi a vota in cunoştinţă de cauză am studiat normele legislative ce
fac referire la activitatea diversă a acestui organism deliberativ.
Daca a fost cazul, am solicitat informaţii suplimentare membrilor
celorlalte comisii şi aparatului administrativ pentru a vota în urma unei bune
informări prealabile.
În calitate de membru al Comisiei pentru munca si Protectie Sociala si a
responsabilităţii pe care o implică calitatea acestei functii, am avut o
participare activă fiind prezent la toate sedinte ordinare si extraordinare ale
comisiei, având grijă ca interesele cetăţenilor să fie respectate, acordând o

atenţie deosebită problemelor ridicate de aceştia, unde am votat in cunostinta
de cauza proiectele de hotarare cu impact pozitiv, astfel incat acestea sa vina
in sprijinul cetatenilor buzoieni si a comunitatii.
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).
Inca mai sunt multe lucruri de realizat pentru a veni in sprijinul
oamenilor din municipiu ce au o situatie precara.
Ca membru al Consiliului de Administratie la Scoala gimnaziala Capitan
Aviator Mircea T. Badulescu si Gradinita cu program normal nr. 18 si a Comisiei
de Evaluare a Calitatii la Gradinita cu program prelungit nr. 1 din Cartier
Orizont si Scoala gimnaziala Mihail Kogalniceanu am participat la toate
sedintele si activitatile de lucru sustinute de unitatile scolare si prescolare.
Am participat la sărbătorirea sau comemorarea unor evenimente
naţionale şi de de interes local impreuna cu ceilalti membrii ai Consiliului Local
organizate sub egida Primariei si Consiliului Local.
In perioada parcursa din acest mandat am reprezentat interesele
electoratului meu, doresc in continuarea mandatului sa sustin si sa initiez
proiecte si hotarari , astfel incat ca rezultatele viitoare sa fie superioare celor
prezentate in acest material, pe masura rigorilor cetatenilor ce asteapta mai
mult si mai bine de la cei in care au investit incredere si pe care i–au ales sa-i
reprezinte.
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