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Ales consilier local in cadrul Consiliului Local Cislau in urma alegerilor locale din
anul2012 pe listele Partidului Social Democrat si validat prin Hotararea C.L.nr.
28/201.2.
ln conformitate cu Hotararea C.L.nr.3t/201.2am fos numit membru in cadrul
comisiei de specialitate pentru,, invatamant,sanatate
rcultura,protectie

sociala,activitati sportive si de agrement,,.

Cadrul legal de desfSgurare a atribugiilor de consilier local:
Legea nr.21512001- Legea administraliei publice locale;
Legea nr. 393/2004 privind Statutulalegilor locali;
Legea nr. 1 6112,003 privind unele mSsuri pentru asigurarea transparenlei in

exercitarea demnit5!ilor publice, a func!iilor publice gi in mediul de afaceri,
preveni rea 5isa ncliona rea corupfiei;
l-egea nr- 6712004 pentru alegerea autoritSlilor administraliei publice
locale.

Activitatea in cadrul gedin;elor de plen ale Consiliului Iocal Cislau:
in perioada de raportare, Consiliul local Cislau s-a intrunit ?n gedinte
ordinare 9, gedinle extraordinare 5 . In cadrul gedintelor la care am
participat am luat pozitii in legdturd cu punctele supuse ordinii de zi sau cu privire
la problemele ridicate de citre cetiteni in cadrul int6lnirilor periodice gi
audienlelor.
Principalele ludri de pozitie din cadrul gedintelor de plen au avut ca temi :
- modul de implementare si realizare a proiectelor aprobate de consiliul local;
accesarea fondurilor eu ropene;
- informarea consiliului local a factorilor de decizie din cadrul primarie privind
problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientiilor avute cu
membrii comunitatii ;
-relizarea si derularea proiectelor cu finantare europeana in cadrul Grupului de
Actiune Locala ,,Valea Buzaului";
-gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul local
pentru anul 2015;
-sustinerea si realizarea activitatilor culturale si sportive de masa in cadrul
comunitatii.

Activitatea in cadrul comisiei de specialitate:

\-/

ln conformitate H.C.L.Nr.-31/2012 am fost numit in comisia de specialitate
pentru,,invatamant,sanatatercultura,protectie sociata,activitati sportive si de
agrement".,comisie in cadrul cdreia au fost analizate gi avizate toate proiectele de
hotl16ri propuse spre aprobarea consiliului local care privesc rtealizarea si
implementarea tuturor proiectelor privind dezvoltarea comunitatii,analiza
eficienta privind folosirea surselor financiare etc.;
Activitatea in cadrul comisiei a constat intr-o permanenti 5i riguroasd analizS
a tuturor proiectelor de hotd16re supuse avizdrii, analizd care a vizat atat o
permanentd preocupare pentru imbundtS!irea serviciilor publice catre cetateni.
De asemenea activitatea in cadrul comisiei de specialitate se rdsfrdnge asupra
tuturor proiectelor de hotS16re supuse aprobdrii plenului consiliului local, comisia
din care fac parte solicit6nd spre analiza gi avizare toate proiectele de hotd16re
care urmau sd fie incluse pe ordinea de zi a gedinlelor consiliului local.

Activitatea de relagie cu ceti;enii (intilniri periodice cu cetigenii gi
audienge):

constanti preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetSlenilor cu
privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localS a comunei Cislau.
in acest sens pe 16ngd audienlele permanente acordate conform
programului de audiente in cadrul localului primariei,Sala de sedinte,am ini!iat o
serie deintSlniri gi dezbateri publice cu cetatenii din satele Cislau,Buda-Craciunesti
,Scarisoara si Gura Bisciinaintea tuturor deciziilor si hotararilor cu impact
semnificativ pentru cetSlenii comunei Cislau,luate de Consiliul Local.
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