
RAPORT DE ACTIVITATE

PENTRIU ANUL 2017

in temeiul legii nr. 21512001 a administrafiei pubtice locale, consilierii

obligalia sd realizeze anual un raport care sd reflecte activitatea desfd

cadrul Consiliului Local gi al administra[lei locale.

in consecinli vd aduc la cunogtin{d r-rrmdtorul raport:

Din luna iunie 2016 sunt consilier al Consiliului Local al oragului Bicaz din
Partidului Social Democrat gi activez in Comisia juridicd, pentru administralie
locald, relalii cu publicul, apdrarea ordinii publice, respectarea drepturilor

si de disciplind,

in anul 2017, in calitate de consiliier local am participat la toate
comisii gi in plen ale consiliului Local, analizdnd spre avizare toate
hotdrare prezentate gi in acelagi timp am studiat informa{iile

aparatul de specialitate al primarului,

De asemenea in anul calendaristic 2017 am fdcut parte din consil
Administra{ie al $colii Gimnaziale Nr. 1 Bicaz gi din Consiliul de Admini
Liceului ,,carol l" Bicaz. Din aceastd c;alitate am propus solulii pentru ca
gcolilor sd fie corespunzdtoare iar participarea materiald a pdrinlilor sd fie inlocui
o implicare mai mare a autoritd{ilor locale. Totodatd m-am implicat activ
reteaua gcolard din localitate sd nu fie modificatd iar gcolile din satul lzvorul
cartierul Dodeni sd nu se desfiin{eze. O consecin{a negativd a modificdrii
gcolare pe lAngd supraaglomerarea claselor gi scdderea calitd{ii actului ed
ar fi fost 9i disponibilizarea angaja{ilor gcolii incadra{i pe posturi didactice (
sau nedidactice.

In acelagi timp la Liceul ,,caror r" Bicaz, pentru o mai bund gestio

resurselor materiale s-a infiinlat ,,comiisia de monitorizare gi control a
publice" din care fac parte. Membrii conrisiei au propus o serie de mdsuri cu

eficientizdrii consumului de alimente, bunuri gi servicii un raport in acest sens
public incepand cu data de 16.04.2018.

Pe toatd perioada cat am reprezentat consiliul Local

administralie ale instituliilor de invdfdmant din oragul Bicaz
respectarea ?ntocmai a regulamentelor, metodologiilor 9i a legii

gedi

proiecte

rn consl

am militat

icd

ilor

pe

de

de

al

de

ca

9i

lei

Tnvd{dmdntu



pentru ca hotererile sd fie luate in rnod obiectiv gi in interesul tuturor pa(ilor
licate in procesul educativ (elevi, pdrinli, profesori gi autoritdlile locale).

M-am deplasat periodic, in cartierele oraqului (Dodeni, Mdrceni, Centru, Capga,
gi) unde am stat de vorbd cu cetdlenii, prilej cu care am aflat de problemele cu
se confruntd comunitatea: pericolul reprezentat de cAinii comunitari, depozitarea

a degeurilor, starea defectuoasd a drumurilor, defecliuni ale iluminatului public
psa relelei de gaz metan Tn unele cartiere ale oragului. Toate problemele gi

Itdlile cu care se confruntd cetdtenii au fost aduse la cunogtinld executivului gi

t solulii pentru rezolvarea acestora.

In calitate de consilier local gi de profesior am participat la desfdgurarea gi uneori
izarea de manifestdri cu caracter social, cultural, religios 9i educativ

rate in oragul Bicaz, dintre acestea armintesc:

Ziua Unirii Principatelor -24 ianuarie

ziua Europei, ziua Independentei rii Ziua Victoriei - 9 mai zafi -
depuneri de coroane la Monumentul Eiroilor;

Ziua Marinei:

Zilele Oragului 25-22 octombrie;

Sdrbdtorirea Zilei Armatei RomAne p'rin depunerea de coroane gi ceremonie

serbarea cuplurilor de Aur - eveniment in cadrur Zirelor oragului;

Ziua Nalionald a RomAniei;

De asemenea, in calitate de ales local, am depus la termen 9i in conformitate cu

erile legale tn vigoare declaralia de ixvofe gi de interese. Aceste documente

publice fiind postate pe site-ul Primdriei Oragului Bicaz.

in final, reafirm dorinta unui dialog continuu gi constructiv cu locuitorii comunitdtii

rece, rezolvarea problemelor noastre pclate fi fdcuta doar impreund.
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