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RAPORT ANIJAL DE ACTIVITATE

subsemnatul BRANlcl GHEORGHE, avand functia de

consilier loca,l la Consiliul local al comunei Buciumi' validat in functie

la data de 26 NOIEMBRIE 2020, in temeiul prevederilor art'225(2) din

Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr'5712021 privind

Codul administraiiv, cu modificarile si completarile ulterioare' am

intocmit prezentatul raport anual de activitate care reflecta aportul

;;; d"'s,ibremnatul la buna desfasurare a activitatii Consiliului

Local Buciumi 9i la cregterea gradului de Dezvoltare a entitdlii pe

care o reprezint.
RaPortul Prezentat are ca perioadd luna noiembrie2020

pAnd in luna noiembrie 2021.
ln perioada sus-mentionata am desfasurat urmatoarele

activitati:
1.am parlicipat la toate sedintele Comisiei de specialitate buget' al

carui membru sunt; mi-am exprimat punctele de vedere in cadrul

acestor sedinte cu privire la fiecare proiect de hotarare supus analizei

si aprobarii, acestea fiind mentionate in continutul procesului-verbal

intocmit in fiecare sedinta;
2.am participat la toate sedintele Consiliului local, am luat cuvantul in

cadrul acestora, atunci cand am considerat ca este in interesul

locuitorilor pe care ii reprezint; , --.-.., ^-i
3.am fost de acord cu propunerile formulate de domnul primar st

consilierii tocati pentru 
'soiutionarea unor probleme in interesul

colectivitatii, in timita pregatirii si a functiei pe care o detin;

4.am acordat audiente, care sunt evidentitate in agenda Tea de

consilier local si am consiliat cetatenii din satul Buciumi si Racauti'

atunci cand acestea mi-au fost solicitate in probleme despre care am

avut cunostinta; ' in actiuni organizate cu
5.Am sprijinit autoritatea executiva a comunel

privire la fondul forestier, aplicarea legilor referitoare la acest aspect'

[r".urn si in alte activitati la solicitarea primarului;

Spercainanu|urmatorsaamputereasaofersprijinul
meu ori de cate ori va fi solicitat, sa am o colaborare buna cu colegii



mei din consiliu, cu Primarul
celelalte persoane cu care voi

sarcinilor ce imi vor fi trasate'

Data: 22.11 .2021

si viceprimarul comunei si cu toate
intra in contact cu ocazia indeplinirii
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