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Subsemnatul Ciubotaru Ioan avand functia de consilier
loca1 1a Consiliul loca1 aI comunei Buciumi, validat in functie
la data de 26,-lr.wzT, prin hotarare judecatoreasca, investit
in aceasta functie in urma depunerii juramantului in cadrul
sedintei de ceremonie de constituire a noului Consiliu Local
Buciumi, in temeiul prevederilor art 225(Z) din OUG nr. E7/202Iprivind codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, am intocmit prezentul raport anual'

Din momentul in care am fost ales si validat
consilier 1ocal, mi-am propus sa
comunitatii in care traiesc, sa
rezolvarea acestor probleme

Raportul se refera 1a perioada noiembrie 2l}}-noiembrie
2021.

In perioada sus mentionata
activitati:

am desfasurat urmatoarele

1' Am participat la toate sedintele Comisiei de specialitate
buget- finante la care am fost convocat de presedintele
comisiei. Am anal tzat cu atentie materialele prezentate, am
redactat avtzere 1a solicitarea presedintelui comisiei de
specialitate, efectuez ape1u1 nominal si tin evidentaparticiparii 1a sedinte a rnembrilor comisiei.
2. Am participat ra toate sedintele consiliului loca1 , &ff'luat cuvantul in cadrul acestora, cu acesta ocazre am adus la
cunostinta consilierilor, a primarului, a viceprimarului si alocuitorilor din comuna Buciumi participarea mea Ia 1ucrarile
de interes local desfasurate in Satul Racauti/Comuna Buciumi,
respectiv sprijinirea' in activitati pe linie de asistenta
sociala.
3' Am fost de acord cu toate propunerile formulate de domnul
primar pentru solutionarea problemelor comunitatii.

identific problemele
propun solutii pentru



4. In cadrul audientelor, am discutat cu cetatenii care mi-au
solicitat sprijinul in rezolvarea unor probleme , care sunt
trecute in agenda mea de consilier loca1, ofi consiliat pe
catetenii satului Racauti, Lar problemele ridicate de acestia au
fost aduse la cunostinta executivului in cadrul sedintelor.

urmaresc ca pe viitor, prin intermediul activitatilor
mele in calitate de consilier 1oca1 sa ajut Ia solutionarea
problemelor cetatenilor pe care ii repreztnt in aceasta
comunitate 1oca1a.

Data
20. II.202I

Cons. CIUB0TARUL I0AN


