RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Subsermahrl TIRTOACA STELIAN, avand functia de consilier'
local la Consiliul local al conunei Buciuni, validat in functie la data de 25
iunie 2016, prin Hotararea Consiliului Local Buciumi nr.27, in terleiul
prevederilor art.51(4) din Legea nr.21512001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completadle ulterioare, am intocurit
prozentatul rapod anual de activitate carg reflecta aportul adus de
sr.rbselnnatul la brura desfasurare a activitatii Consiliului local si pe cale de
consecinta a aparatuh.li de specialitate care functioneaza in subordinea
prirnarului Corrunei Buciun.ri,
Rapoltul se lefela la perioada iulie 2016-iulie 2017.
In perioada sus-mentionata am desfasurat urmatoarele activitati:
-arn palticipat la toate sedintele Consilir.rh"ri local unde am luat covantul in
cadnrl acestora, ahrnci cand am coflsidemt ca este in interesul locuitor.ilor pe
cale ii reprezint; Mi-am spus punctul de vederg intotdeauna cand anl
considerat necesar; arn apreciat proiectele de hotarari care au fost bilte
rntocI)1rte:

-am ana\zaL cu atentig matelialele pr€zentate spre studiu

in

oadrul

sedintelol Courisiei de specialitate buget, al carui rnembru sunt. Mi-am spus
l de vedere in contimLtul prooeselor-verbale intoomite cu ocazia

punc

acestor sedinte.
-arn fost de acord cu propunerile fonnulate de domnul prirnar si consilier.ii
locali pentru solutionarea unor problerre in interesul colectivitatii, in Iimita
prcgali ii si a l'Lrncriei pe cale o detiu:
-am acordat audiente, care sunt evidentitate in agenda mea de consilier local
si am consiliat cetatenii din satul Bucir.rmi , atunci cand acestea mi-au fost
solicitate in problerre despre care arn avut aunostinta;
-nu atn avut puncte de vedere divergente -pana la momentul prezentarii
acastui rapoft- cu nici un consilier local, nici ou autol itatea exeoutiva cu
privire la proiectele de hotarare initiate, intrucat nu a fost cazul;
-in sectorul de competenta, am informat cetatenii despre importanta
colectarii deseurilor in sistem centralizat, despre obligatiile ce le revin pentru
buna gospodarire a localitatii sau altor ;
-am nediatizat atat in satul Racauti cat si in satul Buciuni hotaradle care au
fost adoptate de Consiliul Local Buciumi dar si alte propuner.i si puncte de

l1lel

si de primarul si viceprimarul

In perioada urmatoare ma ofer sa sprijin aotivitatea consiliului si
executivului si sa particip activ la actiunile si aotivitatile ce se vor desfasura
in oomuna, in masura in oare imi vor fi solicitate.
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