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Subsemnatul frrtroacd Stelian avand functia de consilier local al
Comunei Buciumi, judetul Bacau, validat in functie la data de 25 iunie 20t5,
prin Hotararea Consiliului Local Buciumi, din Legea w.2l520}l, privind
administratia pubfica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, am intocmit prezentul raport anual de activitate care reflecta aportul
adus de subsemnata la buna desfasurare a activitatii Consiliului Local, a
re)olvarii problemelor curente a aparatului de specialitate care functioneazain
subordinea primarului Comunei Buciumi.
Prezentql raport se refera la perioada iulie 2018-iulie 2019. In aceasta
perioada am participat la toate sedintele Comisiei de specialitate buget-finante,
unde , mi-am spus punctul de vedere atat verbal cat si in scris in continutul
proceselor verbale intocmite in sedinta de comisie.

Pentru fiecare sedinta de comisie, sau de plen a Consiliului Local
Buciumi, am luat la cunostinta ordinea de zi, arrr studiat proiectele de hotarare
propuse, procesele verbale de sedinta iar in cadrul comisiei pe care o reprezint
am dezbatut problemele supuse aprobarii, solicitand in anumite situatii detalii si
explicatii de la doamna secretara a Consiliului Local Buciumi.

Am dat curs tuturor proiectelor de hotarare initiate de catre domnul
primar Cozma Fanica, in vederea solutionarii problemelor in interesul
comunitatii si am votat,, porrtruo', nefiind canm de ,,abtineri" sau ,, impotriva''.

In cadrul sedintelor am luat cuvanful atunci cand am considerat ca a fost
necesar in interesul locuitorilor pe care ii reprezint. In urma audientelor avute cu
locuitorii zonei, am ridicat in sedinte problemele cu care se conftunta
comunitatea si am propus luarea de masuri pentru rezolvarea acestora
Pe tot parcursul mandatului, am adus la cunostinta locuitorilor Comunei
Buciumi prevederile hotararilor Consiliului Local, ce au fost adoptate si'de care
erau interesati in mod direct.

Sper ca anul urmator sa ne aduca mai multe rcalizari qi cCIt mai multe
proiecte pentru dezvoltarea comunei Buciumi. Asadar, consider ca prin

activitate, dar

si prin vot, am sustinut toate

proiectele importante pentru

comunitatea din care fac parte.
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