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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI
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201 5

Ales consilier local in cadrul Consiliului Local Cislau in urma alegerilor
locale din anul 2012 pe listele Partidului Social Democrat si validat prin

Hotararea CI.nr. 2U A3.07.2012.
trn conforrnitate cu Hotararea C.L.nr. 3ll 03.07.2012
,am fos numit membru in
cadrul comisiei de specialitate pentru, ,,administrafie publica locala , juridica
,aprrarea ordinii si lin[tii publice, a drepturilor cetr{enilor ,,.

I

Cadrul legal de desfr$urare a atributiilor de consilier local:
_

Legea nr. 21512001- Legea administraliei publice locale;
, Legea nr. 39312004, privtnd Statutul aleqilor locali;
Legea ilr. 16112003, privind unele mdsuri pentru asigurarea transparentei
in exercitatea demnitd{ilor publice, a funcliilor publice gi in mediul de afaceri,
prevenirea qi sanc{ion area corupliei;
Legea llr. 6712004 pentru alegerea autoritalilor administra[iei publice

locale.

i

Legea 200612006,privind desfasurarea sedintelor consiliului local.

Delin c"blitatea de consilier local din parlea Partidului Social Democrat ,
c0gtigata la Alegerile Locale din iunie 2012, mandatul de consilier local fiind
validat in cadrul qedin{ei Consiliului Local Cislau, cdnd am depus jurdm6ntul de
a respecta Constitulia gi legile \drli, de a face cu bund credinld tot ceea ce std in
puterea qi priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cislau. in temeiul
art.51, alin. 4 din Legea'nr.215 din anul 2001cu privire la administrafiapublica
local5, prin prisma acestui raport de activitate, aduc la cunoqtinla publicului larg,
activitatea de consilier desfaquratd in cadrul Consiliului Local al Comunei
Cislau, in perioada 01 ianuarie - 31 decembrie2015. Raportul pe careilprezint,

este o parte a activit[fii pe care am avut-o
comunit5fli cislaiene.

in

calitate de reprezentant al

Comisia de specialitate in care imi desfE;or activitatea este Comisia pentru

,,administra(ie publica locala , juridica ,apdrarea ordinii si liniqtii publice,
a drepturilor cetifenilor D . in cadrul comisie am fost ales presedintele
comisiei, funclie pe care o ocup gi in prezent. Pe lAnga Comisia de speci alitate,
am fost numit prin hotararea consiliului local Cislau ,reprezentant al Comunei
Cislau ,in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Rutzav 2008"unde
Comuna Cislau este asociat. In anul 2015 am participat la toate sedintele comisiei

de specialitate ( 9), cdt Ei cele ale consiliului local Cislau (14), vot6nd 58 de
hotdrAri drpa cum urmeazd :
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Activitatea in cadrul gedin(elor de plen ale Consiliului local Cislau:

in perioada de raportare, Consiliul local Cislau s-a intrunit in qedin{e
ordinare ( 9) , qedinfe extraordinare ( 5 ). In cadrul qedintelor la care am
participat am luat pozitii in legaturd cu punctele supuse ordinii de zi sau cu
privire la problemele ridicate de cltre cet6{eni in cadrul intAlnirilor periodice

v:

(trimestriale ) gi audienfelor desfasurate.
Principalele ludri de pozifie din cadrul qedinlelor de plen au avut ca tem[
- primirea de noi membrii in cadrul asociatiilor in care Consiliul Local
si Primaria Cislau sunt membri

-

;

modul de implementare

consiliullocal;

si realizare a proiectelor aprobate de

accesareafonduriloreuropene;
rectificari efectuate le bugetul local:
sustinerea si realizarea activitatilor culturale si sportive de masa in
cadrul comunitatii,
- inform ayea consiliului local a factorilor de decizie din cadrul
primarie privind problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si
audientiilor avute cu membrii comunitatii
- urmaiirea modului derezolvarea acestoral
- relizarea si derularea proiectelor cu finantare europeana in cadrul
Grupului de Actiune Locala ,,Valea Buzaului"l
- gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu
Bugetul local pentru anul 2015;
- organizarea si desfasurarea serbarilor de iarnarrColinde la Cislau"
- organizarea pomului de iarna pentru elevii;
- organ izarea activitatilor sportive in cadrul asociatiei CUPA
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Activitatea in cadrul comisiei de specialitate:
conformitate H.C.L.Nr.3ll20l2 amfost numit in comisia de specialitate
pentru,, ,,administra{ie publica locala , juridica ,apdrarea ordinii si liniqtii
publice, a drepturilor ccti(enilor ",comisie in cadrul cdreia au fost analizate Si
ivizatetoate proiectele de hotlrdri propuse spre aprobarea consiliului local care
privesc rtealizarea si implementarca tuturor proiectelor privind dezvoltatea
iomunitatii,anali za efrcienta privind folosirea surselor financiare etc.;
Activitatea in cadrul comisiei a constat intr-o permanenta qi riguroasd
anal\zd,a tuturor proiectelor de hot[rAre supuse avizdrrt, analizit care av\zat atdt
o perrnanentd preocupare pentru imbundfiAlireaserviciilor publice catre cetateni.
De asemenea activitatea in cadrul comisiei de specialitate se r[sfr0nge
asupra tuturor proiectelor de hot[rdre supuse aprobdrii plenului consiliului local,
comisia din care fac parte solicitAnd spre analiza qi avizare toate proiectele de
hotf,rd.re care urmau * n. incluse pe ordinea de zi a Sedtnlelor consiliului local.
trn

Activitatea in cadrul autorit[{itor qi institu(iilor in care consiliul local este
parte:

.
L

In calitaie de repr ezentantal Consiliului Local si Primariei Cislau in cadrul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Buzau 2008" unde comunitatea
noastra este membru asociat am sustinut si prezentat problemele specifice in
cadrul acestui parteneriat . In cadrul consiliului director al Grupului de actiune
Locala ,,Valea Buzaulut"am participat la toare sedintele de coordonare
a
)aflalizand impreuna cu consiliul director modul de punere in aplicare
programului de dezvoltare Locala (PDl),informarea comunitatilor care fac parte
in catitate de membrii ai GAL.Valea Buzaului -Cislau,privind necesitatea si
oportunitatea accesarii fondurilor europene ,fondurii destinate dezvoltarii
comunitatilor rurale.In cadrul comisiei de selectie a proiectelor depuse pentru
finantare am respectat prevederile legatre in acest sens,indiferent de comunitatile
care au depus proiecte ,asigurand transparenta si egalitatea \n sanse privind
promovarea proiectelor dePuse.

Activitatea de rela(ie cu cetl{enii (intfllniri periodice cu cetl(enii

qi

audien{e):
7

O constant[ preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetd{enilor
cu privire la decizllle majore ce au privit comunitatea local[ a comunei Cislau.
In acest sens pe ldng[ audienlele permanente acordate conform
programului de audiente in cadrul localului primariei,sala de sedinte. Am iniliat
o serie de intAlniri qi dezbateri publice (trimestrial) cu cetatenii din satele
Cislau,Buda ,Scarisoara si Gura Bisci inaintea tuturor deciziilor si hotararilor
cu impact semnificativ pentru cetd{enii comunei Cislau,luate de Consiliul Local.
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