RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
Subsenmatr.rl BRANICI GHEORGHE, avand functia de consilier
local la Consiliul local al con.runei Buciumi, validat in firnctie la data de 25

iunie 2016, pdn Hotararea Consiliului Local Buciuri nr.27, in temeiul
prevederilor aft.51(4) din Legea nr.21512001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si corrpletarile ulterioare, am intoctnit
prezentatul rapoft anual de activitate care reflecta apoftul adus de
subsennatul la brura desfasurare a activitatii Consiliului local si pe cale de
consecinta a aparatului de specialitate care functioneaza in subordinea
primaruhli Comunei Buciumi.
Raportul se refera la perioada iulie 2Ql6-idie 2017 .
In perioada sus-nentionata am desfasumt ufmatoal'ele activitati:
arrr participat la toate sedintele Consiliului local r.Lnde am luat cuvantul in
oadrul acestora, atunci cand arl considerat ca este in interesul locuitorilor pe
care ii roprezint;
-an analizat cu atentie materialele prezentate spre studiu in cadrul
sedintelor Comisiei de specialitate buget, al carui mernbru surt. Mi-am spus
pr.rnctul de vedere in continutul proceselor-verbale intocmite ctt ocazia
acestor sedinte.
-an fost de acord cu plopunerile fonnulate de dor,rnul pdmar si consilierii
localj pentru solutionarea unor problerne in interesul colectivitatii, in lirnita
pregatirii si a fr"rnctiei pe care o detin:
-am acordat audiente, care surt €videntitate ir agenda rnea de consilier local
si am consiliat cetatenii din satul Racauti, atunci cand acestea mi-au fost
solicitate in probleme despre care am avut cunostinta;
-nLl am avut puncte de vedere divergente -pana la momentul prezentarii
acestui rapoft- cu nici un consilier local, nici cu autoritatea executrva cu
privire la ploiectele de hotarare jnitiate, intlucat nu a fost cazul;
-in sectorul de competenta, am infomat cetatenii despre impo anta
colectarii deseurilor in sistem cenh'alizat, despre obligatiile ce le revin penhl
buna gospodarile a localitatii;
-am nediatizat atat in satul Racauti oat si in satul Buciumi hotararile care au
fost adoptate de Consiliul Local Bucumr.
In perioada urmatoare ma of'er sa sp jin activitatea consiliuLri si
executivului si sa particip actiy la actiunile si aotivitatile ce se vor desfasura
in comuna, in masura in care imi vor fi solicitate.
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