CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
RAPORT DE ACTIVITATE
al consilierului local Hudițoiu Bogdan-Florin
Februarie 2017 – Februarie 2018

Prezentul raport de activitate este întocmit în conformitate cu prevederile art. 51, alin.
4, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Activitatea mea de consilier local, în această perioadă, s-a desfăşurat pe mai
multe planuri:
-în cadrul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială.
-în cadrul şedinţelor Consiliului Local Municipal.
-în cadrul celorlalte activităţi publice care vizează munca de reprezentare.
Am participat la toate şedinţele Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială
unde dețin funcţia de secretar, în cadrul cărora s-au dezbătut şi analizat proiectele de
hotărâre pentru şedinţa ordinară a lunii în curs. De asemenea, am analizat, dezbătut și
răspuns împreună cu colegii din comisie la toate solicitările venite din partea
cetățenilor.
Am participat la toate şedintele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local.
Am studiat materialele puse la dispoziţie pentru a fi la curent şi atunci când a fost
cazul am venit cu propuneri.
Am propus și au fost acceptate o serie de facilități fiscale introduse în anexa nr.
11 la proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale aplicabile în anul 2018.
O altă modificare importantă propusă de mine a fost cea din proiectul
nr.298/21.10.2017, proiect ce prevede o rectificare bugetară: redirecționarea unei
sume de bani către Liceul Tehnologic de Meserii și Servicii, sumă necesară reparării
acoperișului. Propunerea a fost acceptată și votată în cadrul Consiliului Local.
Alte acţiuni:
Am fost prezent la toate şedinţele consiliilor de administraţie ale unităţilor
şcolare unde am fost desemnat de Consiliul Local.
Am avut întâlniri cu cetăţenii în cadrul cărora aceştia şi-au expus problemele.
Problemele personale sau de interes general ridicate de cetăţeni le-am soluţionat în
măsura posibilităţilor şi a competenţelor oferite de funcţia şi calitatea de consilier local.

Împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului Local am participat la evenimentele
organizate de către Primăria Municipiului Buzău sau Consiliul Local al Municipiului
Buzău, cum ar fi: 1 Decembrie, 22 Decembrie, deschiderea Oraşelului Copiilor, Târgul
Toamna Buzoiană etc.
Am participat în luna august 2017 la un curs organizat de Primăria Buzău, curs
de perfecționare și acumulare de noi cunoștințe în domeniul administrației publice.

Întocmit,
Consilier municipal,
Hudiţoiu Bogdan-Florin

