
Raport de activitate pentru anul 2018

Potrivit legii nr. 21512001, a administra{iei publice locale, consilierii locali trebuie
si realizeze un raport de activitate anual in care sd prezinte publicului interesat

acliunile pe care le-au desfdgurat in cadrul consiliului Local.

Tn acest context vd aduc spre cunogtinld urmdtorul raport de activitate pentru anul
201 8:

incepAnd cu luna iunie a anului 2016 am fost ales consilier in cadrul Consiliului
Local al oragului Bicaz din partea Partidului Social Democrat, iar de atunci activez in
Comisia Juridicd, pentru administralia publicd locald, relalii cu publicul, apdrarea
ordinii publice, respectarea drepturilor cetetenilor gi de disciplind.

in anul 2018 am reprezentat consiliul Local atat in consiliul de Administralie al

$colii Gimnaziale Nr. 1 Bicaz cdt gi in Consiliul de Administralie al Liceului ,,Carol 
1,,

Bicaz. Din aceasta pozifie am suslinut intotdeauna respectarea iegii invildmAntului
Nr' 112001, a metodologiilor gi regulamentelor, luAnd pozilie ori de cate ori s-a
incercat adoptarea unor decizii in mod neobiectiv sau fdrd a urmiri interesul tuturor
actorilor educalionali: elevi, pdrinli, profesori, autoritdli locale.

in cadrul Consiliului de Administralie al $colii Gimnaziale Nr. 1 Bicaz am suslinut
activ pdstrarca claselor gi a grupei de grddinild din cartierul Dodeni gi menfinerea
activitd{ii gcolii din satul lzvorul Alb.

Totodatd am realizat argumentul din punct de vedere gtiinlific al hotSrarii de
Consiliu Local care a schimbat numele $colii Gimnaziale Nr. 1 Bicaz in gcoala
Gimnazials "Regina Maria" Bicaz.

in anul 2018 am reprezentat Consiliul Local gi in "Comisia de monitorizare gi

control a achiziliilor publice" de la Liceul "Carol l" Bicaz. Scopul comisiei este acela
de a urmdri achizilia gi consumul alimentelor, bunurilor, serviciilor gi materialului
lemnos la nivelul unitdlii gcolare. Prin activitatea comisiei s-au identificat o serie de
deficienle gi posibile incdlcdri ale legii fapt pentru care raportul comisiei pe anut 2018
a fost pus la dispozilia organelor de cercetare, respectiv polilia gi parchetul de pe
lAn gd J udecdtoria Bicaz.



Pe tot parcursul anului am purtat disculii cu locuitorii din toate cartierele gi satele

componente ale oragului nostru, luAnd la cunogtinld principalele probleme cu care

acegtia se confruntd: defecliuni ale sistemului de iluminat public, existenta cAinilor

comunitari, necesitatea extinderii refelei de alimentare cu gaz metan, starea

defectuoasd a unor segmente de drum, depozitarea ilegald a degeurilor. Aceste

probleme au fost aduse la cunogtinfa executivului gi a compartimentelor de

specialitate din cadrul Primdriei astfel ci o bund parte dintre acestea gi-au gdsit

rezolvarea: gestionarea eficientd gi eliminarea pericolului cAinilor comunitari,

eficientizarea sistemului de iluminat public, intocmirea documentaliei specifice pentru

implementarea proiectului de extindere a re{elei de alimentare cu gaz pentru

cartierele Ciungi gi Capga.

in calitate de profesor gi mai apoi de consilier local am participat la organizarea

de manifestdri cu caracter social, cultural, religios gi educativ. Totodatd, in calitate de

ales local am depus la termen gi potrivit legii declara{ia de avere gi de interese,

acestea fiind postate pe site-ul Primdriei Oragului Bicaz.

imi doresc ca dialogul cu dumneavoastrd sd rimdnd deschis gi onest astfel ca

odatd identificate problemele comunitdfii, acestea si igi gdseascd rezolvare prin

implicarea noastrd, a tuturor.

21.03.2019 Consilier,
Apopei Mihai
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