
RAPORT DE ACTIVITATE ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL 

BUZĂU, ÎN PERIOADA 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2016 

 

 
Prezentul raport de activitate este întocmit în conformitate cu prevederile art. 

51, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Întodeauna am considerat că una dintre cele mai onorante activităţi ale vieţii 

publice este reprezentarea comunităţii şi a cetăţenilor ei.  

Din momentul în care am fost validat consilier local mi-am impus un statut în 

administraţia publică locală, acela de facilitator comunitar, care are rolul nu doar de a 

susţine soluţii pentru rezolvarea problemelor cetăţenilor ci, mai ales de a identifica 

problemele globale ale comunităţii şi de a furniza cetăţenilor informaţii locale utile.  

Activitatea mea de consilier local, în această perioadă s-a desfăşurat pe mai 

multe planuri:  

- În cadrul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare şi a 

comisiei pentru muncă şi protecţie socială, unde în calitate de membru al comisiiloram 

constientizat responsabilitatea pe care o implică această funcţie şi am participat activ la 

şedinţele comisiei, având grijă ca interesele cetăţenilor să fie respectate, acordând o 

atenţie deosebită problemelor acestora.  

- În cadrul şedintelor Consiliului Local Municipal am participat activ la toate 

şedinţele Consiliului Local Municipal, susţinând prin votul meu proiectele care 

vizează interesele buzoienilor. Consider că problemele cetăţenilor pot fi rezolvate doar 

printr-o strânsă colaborare cu factorii de decizie din deliberativul municipiului şi susţin 

orice proiect care vine în sprijinul locuitorilor Municipiului Buzău.  

Pentru o activitate mai eficientă şi o bună informare, întâlnirile cu cetăţenii au 

un rol foarte important. Acestea îţi oferă materialul realizării unor proiecte de hotărâre 

în concordanţă cu nevoile comunităţii. Am avut mai multe întâlniri cu cetăţenii care m-

au abordat cu mai multe teme. Persoanele care mi s-au adresat cu probleme personale 

sau de interes general i-am îndrumat şi ajutat în măsura posibilităţilor şi competenţelor 

oferite de funcţia de consilier local. Am încercat să reprezint interesele cetăţenilor 

Municipiului Buzău, având ca principiu fundamental prevederile art. 51, alin. 1 din 

Legea nr. 251/2001 : ,, În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul 

colectivităţii locale. ”  

Împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului Local am participat la sărbătorirea 

sau comemorarea unor evenimente cum ar fi: 1 Martie, 8 Martie, Târgul Drăgaica, 1 

Decembrie, 22 Decembrie, Ziua Eroilor, la manifestări cultural-artistice precum 

deschiderea Orăşelului Copiilor, la alte evenimente organizate sub egida Primăriei şi a 

Consiliului Municipal Buzău.  

 

 

Întocmit,  

Consilier Local 

LAMBRU DANIEL 


