
RAPORT ANUAL DE, ACTIVITATE

subsemnatul MATIAS FLORIAN , avand functia de consilier

local la Consiliul local al comunei Buciumt, validat in functie la data de 26

noiembrie 2020,_prinhotarare judecatoreasca a Judecatoriei Onesti si investit

in aceasta fuirctie irl urma depunerii juramantului in cadrul sedintei de

ceremonie de constituire a noului Consiliu Local Buciumi, in temeiul

prevederil orart.225(2) din Ordonanta de urg enta a Guvernului Rornaniei

nr.57DA21 privind bodul adminisffativ, cu modificarile si completarile

ulterioar, ,t" intocmit prezentul raport anual de activitate care reflecta

aporful adus de subsemnatul la buna desfasurare a act1itatii Consiliului

local si pe cale de consec inta a aparatului de special ttate care funbtione aza rn

subordinea primarului Comunei Buciumi'
Raportul se refera la perioada noiembri e Z}2}-noiembrie 2021 '

In perioada sus-mentionata am desfasurat unnatoarele activitati:

l.amparticipat la toate sedintele Comisiei de specialitate juridicala care am

fost convocat de presedintele Comisiei, d-na consilier Moldoveanu-Gascu

Rodica. Am analizat cu atentie toate materialele prezentate si mi-am spus

punctul de vedere vrzavi de acestea, consemnat ca atate in fiecare proces-

verbal de sedinta; Mi-am insusit favorabil, prin semnatvra, avrzele elaborate

cu privire la toate subiectele inscrise si discutate la ordinea de zi a sedintelor

Comisiei juridice;
2.am par1gicipat la toate sedintele Consiliului local si am luat cuvantul in

cadrul acestora; Cu acest e ocazii am adus |a cunostinta consilierilor, a

primarului si viceprimarului, dar si a locuitorilor din Comuna Buciumi'

participarea mea eiectiva la lucrarile de interes local desfasurate in Comuna

buciumi, satul Racauti, Catunul Conti. Astfel, as enumeta cateva dintre

acestea:-participare |a actiunile de curatenie in Catunul Conti- cu aceasta

ocazie, am mobihzat cetatenii sa se impliee in strangerea gunoaielor'

amenajarea punctelor de colectare a deseurilor si mai ales in medratizarea in

randuipopuiatiei de effrie roma a obligatiilor pe acesta linie; Am facut front

,o*.6 .o viceprimarul comgnei in orice actiune unde am fost solicitat; Am

recunoscut meritul viceprimarului ca fiind un bun organtzator al cetenilor

romi;
3.am fost de acord cu toate propunerile formulate de domnul primar pentru

solutionarea unor problgme in interesul colectivttatii, in limita pregatirii si a

functiei pe care o detin; Am luat cuvantul vizavr de proiectele de hotarare,

la unele sedinte de consiliu; Am recunoscut ideile Qafe au fost bune si am



felicitat initatorii acestor idei; Mi-am exprimat disponibilrtatea de a fi

implicat si eu, efectiv intealtzarea acestor idei;

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

local si am consiliat cetatenii din satul Racauti-Catunul Conti' iar problemele

ridicate de acestia au fost aduse intotdeauna la cunostinta executivului dar si

a consiliului, in urmatoarea sedinta'

Dovada celor mentionate de subsemnatul in acest raport poate fi

regasita si on-line , prlftvizva\zatea sedintelor de consiliu televrzate'

Pentru urmatorul an din acest mandat, imi propun sa particip mai

mult decat am facut-o, la reali zafea actiunilor viitoare si sa fiu, cel putin la

fel de prezent,asa cum am fost si in anul anterior'
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