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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2011 

 

 În anul 2011 mi-am desfăşurat activitatea de consilier în cadrul Consiliului Local al 

municipiului Buzău în conformitate cu legea în următoarele trei direcţii: legislativă, politică 

şi administrativă. 

 Am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local unde 

am votat în cunoştinţă de cauză proiectele de hotărâre cu impact pozitiv, astfel încât acestea 

să vină în sprijinul cetăţenilor buzoieni şi nu în ultimul rând a comunităţii. 

Am iniţiat alături de colegii mei din cadrul Comisiei pentru Protecţie şi Asistenţă 

Socială, proiecte de hotărâri cu privire la nevoile sociale, locuinţe sociale, protejând 

interesele cetăţenilor din comunitate dar şi conferirea de cetăţeni de onoare a unor 

personalităţi. 

Pe perioada februarie – aprilie 2011 în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) şi 

art. 41 din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,precum şi prevederilor art. 13, alin (2) şi (3) şi art. 45, alin (1) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, am 

fost preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău, propusă de către 

domnul primar dr. Ing. Constantin BOŞCODEALĂ  şi aleasă prin vot deschis  conform  

raportului Nr. 8/CLM/2011.  

Am participat la toate acţiunile organizate de executiv cu ocazia diferitelor sărbători: 

1 iunie –„Ziua internaţională a copilului”, sărbătoarea Paştelui, deschiderea noului an şcolar, 

„Ziua internaţională a persoanelor vârstnice”, sărbători de iarnă care au debutat cu un 

ceremonial de marcare a Zilei Naţionale a României, care au avut ca beneficiari cetăţenii 

oraşului Buzău. 

Am participat ca invitat la sesiunea de formare „Academia Social Democrată”, axa pe 

pregătirea campaniei electorale din 2012 şi elemente de comunicare cu cetăţeanul în 

comunităţile locale organizată de Organizaţia PES activists Galaţi în parteneriat cu National 

Democratic Institute (NDI), Partidul Socialiştilor Europeni (PES) şi Friedrich Ebert Stiftung 

(FES), în ziua de 9 aprilie 2011. 



În data de 1 aprilie am participat la Simpozionul „Femeile pot reuşi!” coordonat de 

Organizaţia Femeilor Social Democrate şi de Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor & 

Democraţilor din Parlamentul European, ce a avut loc la Galaţi. 

În cadrul şedinţei Biroului Organizaţiei Judeţene a Femeilor Social Democrate Buzău 

din data de 6 mai 2011 am prezentat Activitatea PES „Social democraţia şi promovarea 

ideilor politice”. 

În calitate de consilier local am făcut parte din Consiliile de Administraţie  ale 

următoarelor unităţi şcolare: Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman” Buzău şi  Grup 

Şcolar Transporturi CF Buzău, unde am participat la toate activităţile de lucru ale acestora. 

De asemenea, am făcut parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  de la 

Şcoala „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” unde am participat la realizarea procedurilor 

generale şi de lucru ale comisiei, manualului de calitate, revizuirea Planului de Dezvoltare 

Instituţională al şcolii, aplicarea şi interpretarea chrstionarelor de satisfacţie beneficiarilor 

direcţi – elevii şi beneficiarii indirecţi – părinţii. 

 Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 51 alin (4) din 

Legea nr. 215 /2001 a administraţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Consilier  Local, 

Victoriţa SPÎNECI 


