
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Subsemnatul MATIAS FLORIAN, avand flmctia de consilisr
local la Consiliul local al comunei Buciumi, validat in functie la data de 25
iunie 2016, pdn Hotararea ConsiliLrlui Local Buciuni nr.27, in temeiul
prevederilor art.51(4) din Legea w.21512001 privind adurinistratia publica
locala, republicata, cu rrodificarile si completarile ulterioare, am inrocmit
prezentatul rapoft anual de activitate care reflecta apoftul adus de
subsemnatul la buna desfasurare a activitatii Consiliului local si pe cale de
consecinta a aparatului de specialitate care functioneaza in subordinea
p marului Comunei Buciumi.

Raporlul se refera la perioada iulie 2016-iulie 2017,
In perioada sus-mentiouata am desfasurat urmatoarele activitati.

1.am participat la toate sedintele Comisiei de speoialitate juridica. Arr
analizat cu atentie toate nraterialele prezentate si mi-am spus punctul de
vedele vizavi de acestea, oonsemnat ca atare in fiecare process- verbal de
sedinta:
2.am participat la toate sediutele Consiliului local si am luat cuvantul in
cadrul acestora; Cu aceste ocazii am adus la cunostinta consiliedlor, a
primarului si viceprirrarului, dar si a locuitor.ilor din Cornuna Buoiuni,
participalea rnea efectiva la lucrarile de interes local desfasurate in Couruna
Buciumi, satul Racauti, Catunul Conti. Astfel, as enurner.a cateva dintre
acestea:-participare la aotiunile de curatenie in Catunul Conti- cu acaasta
ocazre, am mobilizat cetatenii sa se irnplice in strangerea gunoaielor,
amgnajarea punctelor de colectare a deseurilor si rrai ales in mediatizarea in
randul populatiei de ehie roma a obligatiilor pe acesta linie; Am f'acut front
co[run cu viceprimarul comunei in orice actiune unde am fost solicitat; Am
recunoscut meritul viceprimarului ca fiind un bun organizator al cetenilor
rorni;

- am partioipat la activitatile desfasurate pentru buna
organizale si finctionare a lacasuluj de cult din Catunul Conti; n-am ocupat
de cu'ateria acestuia, de asigularea unui climat de siguranta pentru e oriasii
care trec pragul acestui locas;

- m-am inplicat, la solicitarea primarului comuuei in
actiunea referitoare la amenajarea cursului Raului Casin la Conti pentru
evitarea eventualelor pagube cauzate in caz de inundatii la romi. Arn felicitat
pdmarul pentru ageasta actiune; Imi voi oferi si pe viitor sprijinul daca va fi
nevoie:
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3.am fost de acord cu toate propunerile formulate de domnul primar penhu
solutionarea unor probleme in interesul colectivitatii, in limita pregatirii si a
functiei pe care o detin; Am luat cuvantul vizavi de proiectele de hotarare,
aproape in fiecare sedinta de consiliu; Am recunoscut ideile care au fost
bune si am felicitat initatorii acestor idei; Mi-atr exprirrat disponibilitatea de

a fi implicat si eu, efectiv in realizarea acestor idei;
4.am acordat audiente, care sunt evidentitate in agenda mea de consilier
local si arn consiliat cetatenii din satul Racauti-Caturul Conti, iar problemele
ridicate de acestia au fost aduse intotdeauna la cunostinta executivului dar si

a consilirrlui, in unnatoarea sedinta.
Dovada celor mentionate de subsemnatul in acest rapoft

regasita si on-line, prin vizualizarea sedintelor de oonsiliu televizate.
Pentru u'uratorul an din acest mandate, imi propun sa

rlai mult decat am facut-o, la realizarea actiunilor viitoare sis a fiu,
la fel de oresent. asa cum am fost si in anul anterior.

Data: l'7 .07 .2017
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