
Raport de actir-itate pe anul 2016

S:::: consilier local al Consiliului LocalBrcaz din partea PSD s: -.-' .:-,:-.:

ciin --onisia iuridicd.

in terneiul Legii nr. 2I5ll200I a administraliei publice locale. co:s--::'.

s,:::: obligali sd depund anual un rapofi in care sd se leflecte acti..'::a::.,

ti:st?5uratd in cadrul Consiliului local qi in cadrul administraliei locale,

in anul 2076, in calitate de consilier local, ampafitcipat la toate sedinlel.-

re conrisii qi in plen, a Consiliului local, analizdnd spre avizare toate proiectele

cie hotar'Ari prezentate, studiind toate informaliile compartimentelor din apalatul

de snecialitate al orimarului.

Votul pe cal'e l-arn dat in cadrul comisiei de specialitate l-am re$perctat $i

in qedinlele din plen a1e Consiliului local.

in calitate de membru al Consiliului de administralie la $coa1a 1 Mdlceni

arn fost ptezentS.la toate qedinlele, unde atn votat toate proiectele prezentate in

Eedinla ,scolii, proiecte care au contribuit la imbundtdlirea activitdtii

invd{dmAntului qcolar.

M-am deplasat, periodic, in diferite caftiele ale oraqului (Dodeni,

Mdrceni, Centru, Capqa, Ciungi) unde am stat de vorbd cu cetdlenii acestor

cartiele, pLilej cu care am luat la cuno,stin!6 de unele nemullumiri qi probleme cir

care se confi'untd aceEtia: probleme legate de iluminatul stradal, <lepozitarea

degeurilor rnenajere in locuri neomologate sau. problerne legate de cAinii fbni

stdpAni, pelicol real pentru cetdleni.

Toate problemele cu care se confi'untd cetdlenii au fost aduse la

cr.rnogtinfa executivului qi atn ciutat solulii pentru rezolvarea acestola.

Am iniliat organtzarea festivalului pentru copii ,,Stelulele BicazLriLri".

care este deja la edilia a IV-a. in cadrul acestui festival am reusit sd promor ir:r



: :r:. iaientali din oraE care au format o echipd de dansuri ligdneqti gi de

.:.;-;orete, care au evoluat pe sceneleBicazului cu ocazia diferitelor evenimente

organtzate, cull ar fr: ziua cle 8 Mart:le, 1 Iunie , Zi\ele Oraqului sau Festivalul de

Datini Ei Obiceiuri organrzat cn ocazia sdrbdtorilor de iarnd.

M-am iniplicat in multe activitdli pentru conttritate, prilej cu care am

organrzat evenimente dedicate zilelor de 8 Martie, 1 Iunie sau zilei de 30

Octornbri e, Ziua InternalionaI6, a Persoanelor VArstnice.

Cu ocazia sdrbdtorilor de iarnb am organrzat o activitate dedicatd copiilor

tuturor bicdjenilor intitulatd ,,Uite vine ivloq Crdciun". Cu multe daruri Ei

dulcir,rri, Moq Crdciun a pornit la drurn cu trdsura lui trasd de doi cai fiumo$i, pe

toate strdzile oragului. Nu a lipsit nici alaiul lui, Crdciunilele. Moq Crdciun a

fEcut popas 1a Spitalul ,,Sf. Nicolae", Bicaz, unde airnpdrlit dr.rlciuri copiilor gi

bolnavilor internali la acel moment in spital.

in calitate de consilier local, am participat la o serie de acliuni,

rrianifestdri cu caracter social, cultural, religios qi educativ desfbEurate in oraqul

Btcaz:

- ZiuaUnirii Principatelor;

- Activitatea dedicatd comemordrii a 16l ani de la naEterea poetului

Mihai Eminescu;

- Ziua InternalionaI6, a Romilor;

- Ziua Europei, Ziua independenlei qi Ziua Yrctoliei - depuneri de

coroane la Monumentul Eroilor;

Procesiune in sdmbdta Sf. I-azdr:

ZiuaMarrnei:

Zilele oraqului -25-27 octombrie;

Activiteli la Biblioteca oraqului;

Sdrbdtoarea nalionall Ziutt Armatei Romdne - depuneri de coroane,

ceremonie religioas6;

Serbarea cupludlor de aur lin cadrul Zilelor oraqului;



- Serbarea persoanelor vdrstnice pe 30 octombrie:

- in6miri cu reprezentanlii asocialiilor de proprietari ir: '. ece :':a

implementdrii proiectului de eficientizare termi cd, a blocunlo: c::.

ora9;

- ZiuaNalionald a Romdniei - depunere de coroane;

- Cr'6ciun la Casa de Culturd - spectacol oferit de copii;

in calitate de ales local, am depus in termen gi in conformitate ,--',.

prevederile legale in vigoare declaralia de interese qi avere personal[.

Pentru cetdlenii oraqului am iniliat proiectul de extindere a relelei de gaz

metan pe str6zile Piatra corbului, Pdrdul Baqa, Apusului qi Uzinei.

La cumpdna dintre ani am fost prezentd in centrul oraqului impreund cu

domnul primar Ei alli colegi consilieri, prilej cu care am adresat cetdfenilor.

urdlile de an nou qi sEndtate.

in linii mari aceasta este activitatea pe aarc am desfdqurat-o in anul 2016

Ei consider cd am rcprezentat onorabil interesele electoratului pe cal.e il
reprezint, dar intotdeauna este loc si de mai bine.

Btcaz

18 martie 2017

Consilier,

Budacd Florica


