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locale
Ales consilier local in cadrul Consiliului Local Cislau in urma alegerilor
anul 2016 pe listele ALDE si validat prin Hotararea C.L'nr' t8/20t6'
ln conformitate cur Hotararea C.L.nr.22/2016 am fos numit membru in cadrul

isiei de specialitate pentru, invatamant ,sanatate ,cultura ,protectie
la,activitati sportive si de agrement".

cadrul legal de desfigurare a atribuliilor de consilier local:
a nr. 215t2001- Legea administraliei publice locale;
egea nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali;
nr. 101/2003 privind unele misuri pentru asigurarea transparenleiin
"!""
demnitililor publice, a funcfiilor publice Siin mediul de afaceri,
xercitarea
even irea gi sanclionel rea corupliei;
)gea nr. GT12004 pentru alegerea autoritSlilor administraliei publice

Activitatea in cadrul gedinlelor de plen ale Gonsiliului local Cislau:
local Cislau s-a intrunit in gedinler
rdinare 10 , gedinle extraordinare 1 . In cadrul gedintelor la care art
privirel
rticipat am luat pozitii in legdturi cu punctele supuse ordinii de zi sau cu

in perioada de raportare, Consiliul

la

problemele ridicate

audientelor.
Principalele

de citre cetSleni in cadrul int6lnirilor periodice

9i

luiri de pozilie din cadrul gedinlelor de Plen au avut ca temd

- modul de implementelre si realizare

a

:

proiectelor aprobate de consiliul local;

accesarea fondurilor europene;

- informarea consiliului local a factorilor de decizie din cadrul primarie privind
cu
problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientiilor avute
mermbrii comunitatii ;

de
-relizarea si derularea prroiectelor cu finantare europeana in cadrul Grupului
Aclliune Locala,,Valea Buzaului";
local
-gerstionarea eficienta il resurselor financiare in conformitate cu Bugetul
pentru anulZOLT;
cadrul
-surstinerea si realizarea activitatilor culturale si sportive de masa in
comunitatii.

Activitatea in cadrul comisiei de specialitate:
fn conformitate H,C.L.Nr.-2212016am fost numit in comisia de specialitate
perntru,,invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de
proiectele de
agirement,,.,comisie in r::adrul cdreia au fost analizate 9i avizate toate
si
hqtd16ri propuse spre aprobarea consiliului local care privesc rtealizarea
intplementarea tuturor proiectelor privind dezvoltarea cornunitatii,analiza

eficienta privind folosirea surselor financiare etc';
Activitatea in cadrrul comisiei a constatintr-o permanentd 9i riguroasd analizd
a vizat at6t o
a tuturor proiectelor del hotd16re supuse avizirii, analizi care
permanenti preor:upare pentru imbundtdlirea serviciilor publice catre cetateni.
se risfr6nge asupra
Dre asemenea activitatera in cadrul comisiei de specialitate
comisia
tutturor proiectelor de lrotdrdre supuse aprobirii plenului consiliului local,
din care fac parte solicitdnd spre analiza gi avizare toate proiectele de hoti16re
local"
cetre urmau sd fie inclu:se pe ordinea de zi a gedinlelor consiliului

Activitatea de relglie cu ceti,tenii (intilniri periodice cu cetilenii 9i
audienfe):
O constanti preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetdlenilor
a comunei cislau'
cru privire la deciziiile majore ce au privit comunitatea locali

acest sens pe l6ngi audienlele permanente acordate conform
iniliat o
pr
mului de audiente in cadrul localului primariei,Sala de sedinte,arn
din satele cislau,Budase e de int6lniri gi dezbateri publice cu cetatenii
hotararilor cu
ciunesti ,Scarisoara si Gura Bisci inaintea tuturor deciziilor si
semnificativ pentru cetalenii comunei cislau,luate de consiliul Local'

in

Consilier,
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alegerilor
Am fost ales consilier local in cadrul Consiliului local Cislau in urma
prin Hotararea
locale din iunie lZ016,pe listele Partidului Social Democrat si validat
Local Cislau'
nr.1g din 2l.06.2"0i6,erdoptata in sedinta de constituire a Consiliului
ln temeiurl ,tt. Si, alin. 4 din Legea nr.215 din anul 2001 cu privire la
aduc la
administratia purblica locala, prin prismi acestui raport de activitate,
Local al
cunostinta publir:ului larg, activitatea de consilier desfasurata in Consiliul
Comunei Cislau, in anul 2017 .
pe care am avut-o in
Raportull pe care il prezint, este o parte a activitatii
in care imi desfasor
calitate de reprezentant al comunitatii . Comisiile de specialitate

de dezvoltare economico-sociala
,administrarea bugetului privat al comune ,agricultura

activitatea sunt

:rrprograme

si comertotin
,gospoOarie comLunala oprotectia mediuluirservicii

.ulitut. de secretar si o,administratie publica locala ,juridica
apararea ordinii si linistii publice a drepturilor cetatenilor,"

in

cilitate de membru numit prin H.C.L.Cislau nr'2212016 '
statut nou
Din momentul in caie am fost validat consilier local mi-am impus un
de a
in administratia locala, acela de ales local. Consilierul local are rolul nu doar
problemele
sustine solutii pentru rezolvarea problemelor lor, ci si de a identifica
utile' ln
globale ale comunitatii sau de a furniza cetatenilor o serie de informatii locale
privind
baza acestei conceptii , compatibile cu prevederile legii nr. 21512001
activitatea
administratia publica'locala si cu Statutul alesilor locali mi-am desfasurat

din
participand in anul 2017 la toate sedintele din cadrul comisiei de specialitate
intrunite de Consiliul
care fac parte, precum si la cele ordinare 10, extraordinare 1 ,
proiectele de
Local al bomunei Cisleru. Mentionez ca am luat parte si am votat toate
hotar6re 52 expruse r;pre dezbatere. Am incercat sa identific nevoile comunitatii
de natura
prioritatile acestora, problemele cu care se confrunta cetatenii, indiferent
rezolvarea
ior, probleme pe care le-am adus la cunostinta executivului si am urmarit

lor acolo unde eril cazul.
pentru fieroare sedinta de comisie sau de plen a Consiliului Local Cislau am
hotarOre propuse,
luat la cunostinta ordinea de zi, am studiat amanuntit proiectele de
problemele supuse
procesele verbalg de siedinta, iar in cadrul comisiei am dezbatut
'avizarii
factorii
Comisiei, soli,cit6nd in anumite situatii, explicatii si detalii de la
primariei Comunei Cislau sau initiatorilor de proiecte de

responsabili din cadnrl

-

hotarOre.
- -

zi, vizdnd
aceasta perioada am luat cuvintul in plen sau inaintea ordinii de
probleme de un real interes pentru comunitatea noastra.

i;

ACTIVIT,ATEA DE INFORMARE SI INITIATIVA COMUNITARA

problematicilor
Consilierul local trebuie sa reuseasca sa se informeze asupra
cetatenii comunei a
comunitatii pe care o reprezinta. In urma discutiilor avute cu
problema' majora cu care se confrunta este lipsa locurilor de

rezultat ca

munca,factor determinat al nivelului de trai.
Am sustinut si votat proiectelor de hotarari supuse spre aprobare de catre
in
primarul cofi1unei, privind alocarea sumelor pentru modernizarea si reabilitarea
domeniu
. Un alt
satul Scarisoarar comuna Cislau a locasurilor de cultura si educatie
primarul
comunei
de interes a fost sustinerea tuturor demersurilor facute de cartre
privind asigurarea asistentei sociale din partea primariei,famiilor cu mijloace
in de
financiare reduse,atragerea tineretului comunitatii si implicarea acestora
rsfasurarea acti'yitatilor culturale educative si sportive.

CONTACTELE CU CETATENII

local activitatea privind
ln conformitate cru hotararea consiliului

in cadrul biroului situat in
audientele si intalnirile cu alegatorii s-au desfasurat
sens ciat si pe timpul deplasarilor efectuate
cladirea primariei cislau destinat in acest

de
intalniriloravute cu alegatorii ' grupuri
pe teren in satele comunei cislau.ln cadrul
proiectere de hotararii, ordinea de zi a
cetateni din comruna am adus ra .rnoriint.
si sugestiile acestora'in legatura
sedintelor de consiliu,iacultand opiniile,propunerile
consiliului local'Deasemenea
urn,ru ,arfie discutate in cadrul seclintelor
cu temele
de consiliul Local'facand publice
am explicat si argumrentat hotararile adoptate
deschidere fata de cetateni'
informatiile despretare eram intrebat,avand

..

Toateprob|emeleridicatedecetateniaufostprezentateconsi|uilui|ocalcatsi
rezolvare
primarului comunei Cislau,urmarind modul de

Data, 29.01.2018

'

Consilier local al P.S.D.
Inginer,
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Am fost ales consilier local in cadrul Consiliului local Cislau in urma
alegerilor locale din iunie zOtG , pe listele Partidului Social Democrat.
Validat prin Hot;516rea nr. t8/2O15 adoptatS in $edinfa de constituire a
Consiliului local Ciislau din data de 23 .06. 2016'
Membru al cornisiei de specialitate pentru ,,administratie publica
in
locala,juridica,apararea ordinii si linistii pulblice,a drepturilor cetatenilor",
conformitate cu l-l.C.L. Cislau nr.22 din 23 iurrie 20t6,in functia de secretar'
CADR.UL LEGAL DE DESFASURARE A ATRIBUTIUNILOR DE
CONSILIER LOCAL

Legea nr. 2t5/2O01 - l-egea administraliei publice locale;
Legea nr.393/2Ol)4 privind Statutul alegilor locali;
lelea nr. t6tl21r33 privind unele mdsuri penl.ru asigurarea transparenleiin
demnitSlilor publice, a funcliilor publice 9i in mediul de afaceri,

exercitarea

prevenirea 5i sanclionarea corupliei;
Legea nr. 67 /2OOl[ pentru alegerea a utoritSlilor administraliei publice
locale.

ACT||VITATEAINCADRULSEDIN.'l|ELoRDEPLENALE
CONSILIULUI LOCAL

gedinle
perioada de raportare, Consiliul local Cislau s-a intrunit in 10
am
ordinare, 1, gedinle e>rtraordinare ln cadrul celor t1' gedinle la care
de
participat av6nd tig luilri de pozilie in legituri cu punctele supuse ordinii
zi,votand un nr. de 52 hotarari.
principalele luiri de pozilie din cadrul Seclinlelor de plen au avut ca temd :
-sustinerea si reallizarea activitatilor culturale si sportive de masa in cadrul

in

comunitatii,
- informarea consiliului local a factorilor de clecizie din cadrul primarie privind
cu
problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientiilor avute
membrii comunitatii ;
-urmarirea modulrri de nezolvarea a acestora;
-gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul local
pentru anul 2017.

ACTIVITATTEA lN CADRUL COMISIEI DE SPECIALITATE

conformitate cu H.c.L. nr. 22/2016 fac parte din Comisia pentru
si linistii publice'a
,,administratie publicia locala,juridica,aparetrea ordinii
drepturilor cetatenilor",comisie in cadrul cdreria au fost analizate 9i avizate toate
privesc
proiectele de holtdriri propuse spre aprobirrea consiliului local care

in

iimplermentarea tuturor proiectelor privind dezvoltarea
etc.;
comu nitatii,analiza eficienta privind folosirea su rselor fi na ncia re
Activitatea in cadrul comisiei a constat inlrr-o permanentd 9i riguroasi analizi
a tuturor proiectrelor de hotir6re supuse a'vizirii, analizi care a vizat atdt o
permanenti preocupare pentru imbunitdlire,a serviciilor publice catre cetateni.
asupra
De asemenea activitatea in cadrul comisiei rJe specialitate se risfr3nge
tuturor proiectelor de lrotd16re supuse aprobiirii plenului consiliului local, comisia
din care fac parter solir:itAnd spre analiza gi avizare toate proiectele de hotirdre
care urmau si fie inclur;e pe ordinea de zi a gerJinlelor consiliului local.

rtealizarea

si

SI AUDIENTE
ACTIVITAT'EA PRIVIND INTALNIRILE CU CETATENII

in iacest sens pe ldngi audienlele permanente acordate conform
publice cu
programului de aLldien'te ,am iniliat o serie de int6lniri 9i dezbateri
deciziilor si
cetatenii din satele ,Buda-craciunesti ,Scarisoara, inaintea tuturor
de
hotararilor cu intpact semnificativ pentru cetSlenii comunei Cislau,luate
Consiliul Local.
a cetilenilor
O constantd preocupare a fost cea de informare 5i consultare
localS a comunei Cislau
cu privire la deciziile majore ce au privit comunitatea
Data 29.01.2018

Consilier local al PSD

RAPORT DE ACTIVITATE
At. GONSILIERULUI LOCAL P.S.D.
PEI'ROSiEL CONSTANTIN F'ENTRU ANUL
2017

Una din cele mai onorante activitati ale'vietii publice este reprezentarea
comunitatii si concetatenilor tai. Functia prnblica iti ofera sansa de a gasi
solutii pentru rezolvarea cu care se confrunta comunitatea din care faci
parte. Am candiidat l;a alegerile din iunie 2016 pe listele PSD Cislau si fost
validat in fuctia de consilier local prin Hotararea nr.18/2016 adoptata in
Sedinta de const;ituire a consiliului Local Cisrlau,iar ca membru in comisia de
specialitate pent.ru,,invatamantrsanatat;erculturarprotectie sociala

activitati sporrtive si de agrement"prin Hotararea nr.22/2016

a

C.L.Cislau.Din acest moment mi-am impus un statut nou in administratia
locala, nu acelaL de ales local, ci cel de far:ilitator comunitar. Facilitatorul
comunitar are rolul nu doar de a sustine solutii pentru rezolvarea
problemelor lor, ci sji de a identifica problernele globale ale comunitatii sau
de a furniza celatenilor o serie de informertii locale utile. In baza acestei
conceptii , compatibile cu prevederile legii nr. 2151200I privind
administratia publicer locala si cu Statutul alesilor locali mi-am desfasurat
activitatea in anul '.20l7,participand la torate sedintele Consiliului Local
Cislau (lO)sedi:nte ordinare , 1 sedinta exl.raordinare ,votand un nr.de 52
hotarari,luand pozitii in acest sens de 16 ori.

Actirritatea in cadrul comisiei de specialitate:

in

conformitate cu H.C.L. nr. 22/201G fac parte din comisia de
specialitate pentru,,invatamantrsanatallerculturarprotectie sociala
activitati sportive si de agrement",comisie in cadrul cdreia au fost
analizate gi avizate toate proiectele de hotir6ri propuse spre aprobarea

consiliului local care privesc realizarea si implementarea tuturor proiectelor
privind dezvoltarea comunitatii,analiza eficienta privind folosirea surselor
financiare etc.
Activitatea in cadrul comisiei a constat intr-o permanentd gi riguroasi
analizi a tuturor proiectelor de hotdrdre supuse avizdrii, analizi care a vizat
at6t o permanentd preocupare pentru imbunit5lirea serviciilor publice
catre cetateni. De asemenea activitatea in cadrul comisiei de specialitate
se rdsfrdnge asupra tuturor proiectelor de hoti16re supuse aprobirii
plenului consiliului local, comisia din care fac parte solicit6nd spre analiza gi
avizare toate proiectele de hotir6re care urmau sd fie incluse pe ordinea de
zi a gedinlelor consiliului local.

Activitatea der relagie cu cetelenii (int6lniri periodice cu
cetdgenii gi audiienfe):

O constarrti preocupare a fost cea de informare gi consultare
cetilenilor cu privirr: la deciziile majore ce au privit comunitatea locald
comunei Cislau,
in acest sens

a
a

l6ngi audienlele permanente acordate conform
programului der audiente in cadrul localuIui primariei,Sala de sedinte,am
iniliat o serie de int6lniri gi dezbateri publice cu cetatenii din satele Cislau
,Scarisoara si Gura lBisci inaintea tuturor deciziilor si hotararilor cu impact
semnificativ perntru r:etdlenii comunei Cislau,luate de Consiliul Local.
p€r

Data 29.0L.2OL9
tConsilier local,

