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RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIERULUI LOCAL P.S.D BADEA VASILE
PENTRU ANUL

2016

Am fost ales consilier local in cadrul Consiliului local Cislau in urma alegerilor
locale din iunie 2016 , pe listele Partiduluisocial Democrat.
Validat prin Hotirfirea nr. 3Ll2A$ adoptati in gedinfa de constituire a Consiliului
local Cislau din data de 26 iunie ?:AtG .
Membru
Comisiei de specialitate pentru ,,administratie publica
locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilof, in
conformitate cu H.C.L. Cislau nr.34 din 26 iunie 2016,in functia de secretar.

al

CADRUL tEGAt DE DESFASURARE A ATRIBUTIUNILOR DE
CONSILIER TOCAL

Legea nr.215/2001- Legea administrafiei publice locale;
Legea nr. 39312A04 privind Statutulalegilor locali;
Legea nr. t6tl2}03 privind unele misuri pentru asigurarea transparenteiin
exercitarea demnitSfilor publice, a funSiilor publice giin mediul de afaceri, prevenirea
gisa nc!iona rea coruptiei;
Legea nr. 67 / 2AA4 pentru alegerea a utorit5}ilor administratiei publice
locale.

ACTIVITATEA IN CADRUL SEDINTELOR DE PI.EN ALE
ONSILIULUI TOCAT

in perioada de raportare, Consiliul local Cislau s-a intrunit in 6 gedin.te ordinare, 2
Sedinge extraordinare si 2 sedinta de indata. ln cadrul celor 10 5edinle la care am
participat avdnd 19 luiri de pozifie in legdturi cu punctele supuse ordinii de zi,votand
un nr. de 41 hotarari.

Principalele

luiri de pozilie din cadrul gedinlelor de plen au avut ca temi

:

-sustinerea si realizarea activitatilor culturale si sportive de masa in cadrul comunitatii,
informarea consiliului local a fuctorilor de decizie din cadrul prirnarie privind
problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si audientiilor avute cu membrii

-

comunitatii;
-urmarirea modului derezolvarea acestora;
-gestionarea eficienta a resurselor financiare in conformitate cu Bugetul local pentru
anul 2016.

ACTIVITATEA IN CADRUL COMISIEI DE SPECIALITATE

?n conformitate cu H.C.L. nr. 3L/2A16 fac parte din Comisia pentru ,,administratie

publica

locala,juridica,apararea

ordinii si linistii publice,a drepturilor

cetatenilor",comisie in cadrul cdreia au fost analizate gi avizate toate proiectele de

hotirdri propuse spre aprobarea consiliului local care privesc rtealizarea si
implementarea tuturor proiectelor privind dezvoltarea comunitatii,analiza eficienta
privind folosirea surselor financiare etc.;
Activitatea tn cadrul comisiei a constat intr-o permanent6 gi riguroasd analiz6 a
tuturor proiectelor de hotirdre supuse avizirii, analizi care a vizat atit o permanenti
preocupare pentru im bunitilirea serviciilor publice catre cetateni.
De asemenea activitatea in cadrul comisiei de specialitate se rdsfr6nge asupra
tuturor proiectelor de hotfrr6re supuse aprobirii plenului consitiului local, comisia din
care fac parte solicitdnd spre analiza gi avizare toate proiectele de hotirdre care urmau
si fie incluse pe ordinea de zi a gedinlelor consiliului local.

ACTIVITATEA PRIVIND INTALNIRILE CU CETATENII SI AUDIENTE

ln acest sens pe 16ngi audienlele permanente acordate conform
programului de audiente in cadrul localului primariei,Sala de sedinte,am iniliat o serie
de intdlniri gi dezbateri publice cu cetatenii din satele Cislau,Buda-Craciunesti ,Scarisoara
si Gura Bisci inaintea tuturor deciziilor si hotararilor cu impact semnificativ pentru
cetilenii comunei Cislau,luate de Consiliul Local.
O constanti preocupare a fost cea de informare gi consultare a cetelenilor cu
privire la deciziile majore ce au privit comunitatea localfi a comunei Cislau
Data 10.0L.2017

Consilier localal PSD
Badea Vasile

