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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Subsemnatul IVIATIAS FLORIAN, avand functia de consilier local

la

Consiliul local al comunei Buciumi, validat in functie la data de 25 iunie 2016, prin
Hotararea Consiliului Local Buciumi nr.27, in temeiul prevederilor art.51(4) din Legea

nt.21512001 privind administratia pubtica locala, republicata,

cu modificarile

si

completarile ulterioare, am intocmit prezentul raport anual de activitate care reflecta
aportul adus de subsemnatul, la buna desfasurare a activitatii Consiliului local si pe

cale de consecinta a aparatului de specialitate care functioneaza in subordinea
iomunei Buciumi.
Rapo(ul se refera la perioada iulie 2017-iulie 2018.
In perioada sus-mentionata am desfasurat urmatoarele activitati:

r

Am participat la toate sedintele Comisiei de specialitate juridica..Am
analizat cu atentie toate materialele prezentate si mi-am spus punctul de
vedere vizavi de acestea, consemnat ca atare in fiecare proces-verbal de
sedinta.

o

Am participat la toate sedintele Consiliului local si am luat cuvantul

in

cadrul acestora.Cu aceste ocazii am adus la cunostinta consiliefilor,

a

primarului si viceprimarului, dar si a locuitorilor comunei Buciumi, pafticiparea
mea efectiva la lucrarile de interes local desfasurate in Comuna Buciumi, satul
Racauti, Catunul Conti,

o

Am mobilizat persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social si

i-am supravegheat sa se implice in strangerea gunoaielor, amenajarea
punctelor de colectare a deseurilor.Am facut front comun cu viceprimarul
comunei in orice actiune unde am fost solicitat.

.

Am participat la activitatile desfasurate pentru buna organizare

si

functionare a lacasului de cult din Catunul Conti, am participat efectiv la lucrari
de construire a unei case praznicale in supralata de 50 mp.

.

l\,4-am

implicat, la solicitarea primarului comunei in actiunea referitoare la

amenajarea cursului Raului Casin in zona Conti pentru

a

evitaeventuale

pagube cauzate de inunfdatii

.

Am fost de acord cu toate propunerile formulate de domnul primar pentru

solutionarea unor probleme in interesul colectivitatii, in limita pregatirii si a

functiei pe care o detin.Am luat cuvantul vizavi de proiectele de hotarare, la
fiecare sedinta de consiliu.

Am acordat audiente care sunt evidentiate in agenda mea de consilier
local si am consiliat cetatenii din satul Racauti-Catunul Conti, iar problemele
ridicate de acestia au fost aduse intotdeauna la cunostinta executivului dar si a
consiliului in urmatoarea sedinta,
Pentru urmatorul an din acest mandat, imi propun sa particip la realizarea
actiunilor viitoare si sa fiu la fel de prezent asa cum am fost si in anul anterior.

Data

28.06.2018

Semnatura,
Consilier local- MATIAS FLORIAN

