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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

\

Subsemnatul ANTOHE-MARICA GHE0RGHE, 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 nr,215l2AU privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, am intocmit prezentatul rapoft 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 primarului Comunei Buciumi,
Raportul se refera la perioada iulie 2018-iulie 2019.
In perioada sus-mentionata am desfasurat urmatoarele activitatil
1.am participat la sedintele Comisiei de specialitate juridica, al carui membru sunt gi
mi-am expus punctul de vedere cu privire la conlinutul materialelor prezentate de
inifiator;

2.am pariicipat la toate sedintele Consiliului local, am luat cuvantul in cadrul
acestora, atunci cand am considerat ca este in interesul locuitorilor pe care ii
reprezint;

3.am fost de acord cu propunerile formulate de domnul primar si consilierii locali
pentru solutionarea unor probleme in interesul colectivitatii, in limita pregatirii si a
functiei pe care o detin;
4,am acordat audiente, care sunt evidentitate in agenda mea de consilier local
precum si in condica de prezenta conform graficelor stabilite in sedinta de consiliu si
am consiliat cetatenii din satul Buciumi, atunci cand acestea mi-au fost solicitate in
probleme despre care am avut cunostinta;
5,mi-am exprimat disponibilitatea de a forma echipa cu ceilalti consilieri locali din
formatiunea politica pe lista careia am candidat precum si cu alti doi consilier aflati in
opozitie de a acorda audiente oficial, la sediul Primariei Comunei Buciumi, conform
graficului lunar, stabilit de comun acord cu colegii mei din consiliu,
6. nu am avut puncte de vedere divergente -pana la momentul prezentarii acestui
raport- cu nici un consilier local, nici cu autoritatea executiva cu privire la proieciele
de hotarare initiate, intrucat nu a fost cazul;
Sper ca in urmdtoarea perioadd sa am puterea sa ofer sprijinul meu ori
de cate ori va fi solicitat, sa am o colaborare buna cu colegii mei din consiliu, cu
primarul si viceprimarul comunei si cu toate celelalte persoane cu care voi intra in
contact cu ocazia indeplinirii sarcinilor ce imi vor fi trasate,
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