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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Subsemna tul T\RTOACA SfnftAX avand functia de consilier 1ocal la

consiliul local al comunei Buciumi, validat in functie la data de 26 noiembrie 2021'

Cgnfgrm prevederilo r art.225(2) din Ordonanta de urgenta a 
-Guvernului

Romaniei nr.5712021 pnvrnd Codul adrninistrativ, cu modificarile si

completarile ulteriourn i* intocmit prezentatul raport anual de activitate care

ieneita aportul adus dd $ubsemnatul la buna desfasurare a activitatii consiliului

local si pe cale de consecinta a aparatului de specialitate care functioneaza tn

subordinea primarului comunei Buciumi'

Raportu|serefera|aperioadanoiembrie2020-octombrie202l,inclusiv,
In pQrioada sus-mentionata am desfasurat urmatoarele activitati:

1,am participat la toate sedintele comisiei de specialitate juridica, al cgrui membru

sunt; ln aceasta calitate de membru, am venit cu propuneri si sugestii privin

aprobarea si/sau completarea proiectelor de hotarare prin propuneri consemnate si

in procesele-verbale ale sedintelor;

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;

3,am fost de acord cu propunerile formulate de domnul primar si consilierii locali

pentru sorutionarea unor probreme in interesur corectivitatii si am venit cu propuneri

pentru clarificarea problemelor si nelamuririlor cetatenilor carora le-am acordat

consiliere, in limita pregatirii si a functiei pe care o detin;

4,am acordat audientel care sunt evidentitate in agenda mea de consilier local si am

consiliat cetatenii din satul Buciumi, atunci cand acestea mi-au fost solicitate in

probleme despre care am avut cunostinta, care au fost dezbatute in sedintele de

consiriu sau asupra carora am ruat cunostinta in cadrur dezbaterilor sau al discutiilor

cu primarul comunei si personalul de specialitate;

S,am raspuns cu promptitudine si m-am oferit sa acord sprijin in cadrul actiunilor

organizare pe ptan tocat oe primarur comunei, in vederea rezorvarii problemelor din

comuna ,

Voi oferi sprijinul meu ori de cate ori va fi solicitat, si voi face tot posibilul

sa am o colaborare buna cu colegii mei din consiliu, cu primarul si viceprimarul

comunei si cu toate celelalte persoane cu care voi intra in contact pentru a-ml

adduce la indeplinire sarcinilor ii ontigatiile ce imi revin prin lege, dar.si in calitate de

cetatean ce doreste bunastarea si cresterea niverurui de dezvoltare al comunei'

Semnatura "k'..' "
coNSlLlER LOCAL, T.YTOACA STELIAII
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