
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

SubsemnataMoLDOVEANU.GA$CURODICA,avandfunctia
de consilier local la Consiliul local al Comunei Buciumi, validatd in aceastd

func1ie la data de 26 noiembrie 202a, in temeiul prevederilor art'225(2) din

Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr'5712021 privind Codul

administrati r, ' ,ri msdificarile si completarile ulterioare ' arn' intocmit

prezentatul raport anual de activitate care reflecta aportul adus de

subsemnata la buna desfasurafe aactivitatii consiliului local si pe cale de

consecinta a aparatului de specialitate cafe functioneaza in subordinea

primarului Cqmunei Buciumi' 
.

Prezentul Raport vveazd activitalile qi acliunile desfrgurate in

aceastaca|ttateinperioadanoiembrie2}Z}-octombrie202I,l
In perioada sus-ment ionataam desfaswat urmatoarele activitati:

-l-.Am fost investitd in func{ia de consilier local la noul Consiliu Local

Buciumi, in unna alegerilor locale organizrte in luna septembrie 2A20 odatd

cu depunerea jurbm6itului de credin!6, ,.rprrtiv declarafea Qa' constituit a

Consiliului Local Buciumi;
-2-.Prin votul .ol"gilo, mei din Comisia de specialitate juridica' constituita

prin Hotirdrea CJnsiliului Local Buciumi tti':: din 26'1'L2020' am fost

aleasb ca preqedinte al acestei Comisii iar in perioada raportatd am detinut tsi

inc6 defin functia de presedinte al Comisiei de specialitate juridica; In

aceasta cahtate,am condus toate 1ucr6rile qedinlelor Comisiei, incepdnd cu

convocarea membfilor in qedinle, prezenlatea ordinii de z;t' prezentwea

materialelor intocmite de iniliator (proiecte de hotdrfirt' rapoarte' referate de

motivare, etc.). Ar11 ,r*arit modul de votare pentru fiecare subiect al ordinii

de zi de cdtre membrii comisiei; Am verificat modul de intocmire a

procesului-verbal de sedinta al Comisiei, conselnnarea intocmai in

conlinutul acestuia a opliunii exprimatd de fiecare membru al comisiei;

Am verificat corectitudinea avizelor intocmite pentru fi'ecare proiect de

hot6r6re in parte, supaus anahzeila ordinea de zi; Am luat toate mdsunle pe

care le-Am considerat necesare pentru ca toate.documentele intocmite in

sedinta Comisiei de specialitate s6 fie ffansmise in termen secretarului

general pa,.ra Ia datasi ora stabiiite in invitati a de parttcipare la sedinta CL

Buciumi.
-3-.in ca\tatede consilier local, am partictpatla toate sedintele Consiliului

local, am luat cuvantul in cadrul ucf'to'a, atat tn calitate de presedinte al

Comisiei de specialitatb jundic6 (prezentdn d auizele elaborate de Comisie

pentru fiecare proiect de hotarare in parte) cat si in calitate de membru;



-4-in calitate de reprezentant aI Consiliului Local Buciumi' conform

Hot6r6rii Consiliului Loral nr.3g din 30.09.2021, am participat qi a1n

desfrEurat actlrtftlt de analtzd, dezbatere Ei aprob are a deciziilor Consiliului

de Administralre al $colii Buciumi ;

-5-.nu am votat "impotrivd" Qv privire la niciun proiect de hot6r6re supus

aprobdrii, motivate ii At faptul i6 subiectele de la ordinea de zi au avut

justificate oportunitatea qi necesitatea, ba chiar am aptecrat importanla

acestora penru creqterea nivelului de dezvoltare a comunei Buciumi'

-6-.am aaordat audiente, care sunt inregisffate in agenda mea de consilier

local si am 
"onriiiut 

cetatenii din satul Euciumi, atunci cand acestea rni-au

fost solicitate in probleme despre Qare am avut cunostinta' care au fost

dezbatute in- sedintele de consiliu sau asupr a aatora am luat cunostinta in

cadrul dezhaterrlor sau al discutiilor cu pii*arul comunei si personalul de

specialitate; , . r^
-7-.Am oferit sa sprijin aotivitalil or orgafiIzate de primarul comunei' atunct

cdnd priceperea m-ea afost necesari pentru reahzatea acestora;

-8-Arn populanzat proiectele in a..Jur. qi cele viitoare, in rdndul cetalenilor

din zona in care locuiesc'
Pentruviitor,imipropuns6imiaduclaindepliniresarcinilegi

atribuliile ra caresunt oLligati qi'care izvorasc din calitatea mea de consilier

local, dar gi din calitatea de locuitor al acestei comune'
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