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24rc
AIes consilier local in cadrul Consiliului Local Cislau in urma alegerilor locale din anul
7016 pe listele Partidului Social Democrat si validat prin Hotararea C.L. nr.3ll 26.A6.2Arc.
In conformitate cu Hotarmea C.L.nr. 34/ 26.06.2arc ,am fos numit membru in cadrul
comisiei de specialitate pentru, ,,administrafie publica locala , juridica oapirarea ordinii
si liniqtii publice, a drepturitor cet[{enilor'nin calitate de presedinte.

Cadrul legal de desfi$urare a atribu(iilor de consilier local:
Legea nr.2l5/2001 * Legea administrafiei publice locale;
Legea nr. 393/2004, privind Statutul alegilor locali;
Legea nr.16112003, privind unele m5suri pentru asigurarea transparen!-ei in
exercitarea demnitXlilor publice, a funcliilor publice gi tn mediul de afaceri, prevenirea
gisanc{ionarea corupliei ;
Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorit[]ilor administra{iei publice locale.
Legea 200612006 ,privind desfasurmea sedintelor consiliului local.
De{in calitatea de consilier local din partea Partidului Social Democrat , cdEtigatl la
Alegerile Locale din 2016, mandahrl de consilier local fiind validat in cadrul qedintrei

I
respecta constitulia gi legile ![rii,
consiliurui Locar cisrau, c6nd am depus jur[mdntul de a
gi priceperea mea pentru binele
de a tace cu bun[ credinla tot ceea ce stf, in puterea
4 din Legea m' 215 din anul 2001 cu
locr"ritorilor Comunei Cisla-u. tn temeiul art. 51, alin.
de activitate' aduc la
privire la administra{ia pubtrica local[, prin prisma acestui raport
consiliului Local al
publicului larg, activitatea de consilier desfaqurata in cadrul

cunostinta

2016. Raportul pe care il prezint, este
conrunei cislau, in perioad a26 iunie- 3 r decembrie
de reprezentant al comunitalii cislaiene.
o parre a activitilii pe care am avut-o in calitate

este Comisia pentru

comisia de specialitate in care imi desfEqor activitatea
si linigtii publice' a
..administrafie publica locala , juriclica ,apflrarea ordinii
presedintele comisiei' funclie
drepturilor cetlienilor', . in cadrul de comisie am fost ales

am fost numit prin hotararea
pe care o ocnp 5i in prezent. Pe l6ngA comisia de specialitate,
cadrul Asociatiei de Dezvoltare
co*siliului local cislau ,reprezentant ai comunei cislau ,in
In anul 2016 am participat
Intercomunitara,,Buzau 200g,,unde comuna cislau este asociat.
ale consiliului local cislEu (10)'
qi
la toate sedintele comisiei de specialitate ( 6), c6t cele

votdnd

5t

de

hotirdri.

local cislau:
Activitatea in cadrul gedin{eror de plen are consiliului

in gedinte ordinare ( 5) .
in perioada de raportare, consiliul local cislau s-a intrunit
qedintelor la care am participat anr
gedinle extraordinare ( i ) si de indata ( 2 ) In cadrur
zi sau cu privire la problemele ridicate
luat pozitii in regatura cu punctele r,rpur" ordinii de
(trimestriale ) qi audien{elor desfasurate.
de c[tre cet[leni in cadrul int6lnirilor periodice
plen au avut ca tem6 :
Principalele luf,ri de pozilie din cadrul $edintelor de
Local si Primaria
- primirea de noi membrii in cadrul asociatiilor in iare Consiliul
Cislau sunt membri

.

de consitriul local;
modul de implementare si realtzare a proiectelor aprobate
accesarea fondurilor europene ;
- rectificari efectuate le bugetul local:
.^,a ci
sportive de masa ffi ca(lru'
si cnnrrirre
- sustinerea si realizarea activitatilor culturale

-

comunitatii,
primarie privind
- informarea consiliului local a factorilor de decizie din cadrulavute
cu membrii
audientiilor
problemele ridicate de cetateni in cadrul intalnirilor si
comunitatii
- urmarirea modului derezolvarea acestora;
de
- re1izareasi derularea proiectelor cu finantare europeana in cadrul Grupului
Actiune Locala "valea Buzaului' I
'*o1., financiare ir
in conformitate cu Bugetul local pentru
- gestionarea eficienta a resurselor
anul2016;

- organizarea si desfasurarea serbarilor de iarna,,Colinde la Cislau"
- organizarea pomului de iarna pentru elevii;
- organizarea activitatilor sportive in cadrul asociatiei CUPA CISLATILIJI ia hadbal.
EDITIA I;
- impreuna cu Scoala Gimnaztala Crslau am participat la implementarea praiectului
cultural ECO-TRAVEL,Editia a-Il-a,in parteneriat cu C.J.Buzau,Primaria Cislau si Grupul
de elevii din Belgia.

Activitatea in cadrul comisiei de specialitate:
In conformitate H.C-.I .Nr.34l2016 am fost numit in comisia de specialitate pentru,,
,,administra{ie publica locala o juridica ,aplrarea ordinii si liniqtii publice, a
drepturilor cetEfenilor ",comisie in cadrul cSreia au fbst analizate qi avizate toate proiectele
de hotdr6ri 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 ?ntr-o permanent[ qi riguroasE analizh a tuturor
proiectelor de hotdrdre supuse avizdrii, anaLizd, care a vrzat at6t o permanentd preocupare
peqtru imbun[tdlirea serviciilor publi ce catre cetateni.
De asemenea activitatea tn cadrul comisiei de specialitate se rlsfrdnge asupra tuturor
proiectelor de hotf,rdre supuse aprob[rii plenului consiliului local, comisia din care frc parte
soiicitfind spre analiza gi avizare toate proiectele de hotlrdre care urmall sd fie incluse pe
crdinea de zi a gedin{elor consiliului local.

Activitatea in cadrul autoritifilor gi institu{iilor in care consiliul lceal este
parte:
In calitate de reprezentant al Consiliului Local si Primaria Cislau in cadrul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara,,Buzau 2008" unde comunitateanoastra este membru asociat
am sustinut si prezentat problemele specifice in cadrul acestui parteneriat . In cadrul
Grupului de actiune Locala ,,Yalea Buzaului"am participat la Activitatile desfasurate pentru
implementarea Programului de dezvoltare Locala (PDl),informarea comunitatilor care fac
parte in calitate de membrii ai GAL.Yalea Buzaului -Cislau,privind necesitatea si
oportunitatea accesarii fondurilor europene ,fondurii destinate dezvoltarii comunitatilor
rurale.In cadru1 comisiei de selectie a proiectelor depuse pentru finantare am respectat
prevederile legale in acest sens,indifferent de comunitatile care au depus proiecte,asigurand
transparenta si egalitateain sanse privind promovarea proiectelor depuse.

Activitatea de rela(ie cu cetl{enii (intfllniri periodice cu cetl(enii qi
audien{e):
O constant6 preocupare a fost cea de informare qi consultare a ceti{enilor cu privire la
decizi]le majore ce au privit comunitatea locald a comunei Cislau.
In acest sens pe l6ngd audienlele permanente acordate conformprograrnului de
audiente in cadrul localului primariei,Sala de sedinte,am iniliat o serie detntfilniri gi
dezbateri publice (trimestrial) cu cetatenii din satele Cislau,Buda ,Scarisoara,Barasti si Gura
Bisci inaintea tuturor deciziilor si hotararilor cu impact semnificativ pentru cetalenii
comunei Cislau, aprobate de Consiliul Local.
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