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Raport de activitate pentru anul2019

Potrivit O.U.G. nr. 5712019, privind codul administrativ, consilierii locali :rebuie si
rcalizeze un raport de activitate anual in care sd prezinte publicului acliunile pe :are le-au

desftqurat in cadrul Consiliului Local.

Sunt consilier local, la al d.oilea mandat, in Consiliul Local al oraqului Bicaz lin partea

Partidului Social Democrat Ei activez atAt in Comosia Juridicd, pentru administra! a publicd

Iocald, relalii cu publicul, apdrar<>a ordinii publice, respectareil drepturilor cetdlean ului qi de

disciplind, cdt Ei ?n Comisia de Lir;italie in Consiliul Local Bicaz.

Reprezint Consiliul Local atdt in Consiliul de Administralie al Liceului Car>l IBicaz

cdt qi in Consiliul de Administrfiie aI Spitalului OrdEenesc ,,Sf. Erarh Nicolae" Bicaz.

tn cadrul Consililui de Adrministralie alliceului Carol I am participat la toate qedinlele

de consiliu unde am votat hotdrdri importante pentru buna desfbqurare a activitAlii liceului,

precum infiinfarea Comisiei de Monitorizare qi Control a Achizigiilor public:. Scopul

eomisiei este de a urmdri achiziltiaalimentelor, materialului lemnos necesar pentru incdlzirea

unitdlilor qcolare qi consumul alimentelor necesare pentru asigurarea meniurilor zilnice pentru

elevii din internatul liceului. Menfionez ca aceasd comisie de monitorizare a for t gi va fi

eficientd qi pe viitor.
' in cadrul Consiliului de l\dministrafie de la Sitalul O:rd;enesc Bicaz amperttcipatla

toate gedinlele de consiliu uncle am votat spre aprobare proiectele pentru r.otarea qi

modernizarea spitalului in vederea desfbqurarii actului medical la cele mai inalte star darde.

. Prin efortul echipei de conLducere a spitalului, cu suslinere din partea Consili rlui Local

gi a Primdriei oraEului Bicaz, s-a,u realizat proiecte care au dat plus de valoare sp italului qi

actului medical. A existat o preocupare permanentd de a alrage noi cadre medicale tinere

cdrora, prin grija primdriei, li s-au asigurat locuinle in oraE.

' in relalia cu cetdlenii pot sd spun cd fiecare cetdfean este important qi p drerea lui

corrteazd, motiv pentru care am aLvut mai multe int6lniri in dift:rite cartiere (Dodeni Mdrceni,

Centru), prilej cu care am participat si la acliunea de ecologizare a Parcului de . oacd din

cartierul Dodeni. La aceastd a.cfiune am avut un sprijin important din partea copiilor,

beneficiarii parcului, dar qi din partea unor pdrinfi. De asemenea, in disculiile crr cetSlenii

oraqului am explicat importanla depunerii selective a deqeurilor menajere.



In calitate de consilier local am participat qi m-am implicat in organizarea unor

actvitdli cu caracter social, culturiil, religios qi educativ desfbqurate in oraEul Bicaz rlum ar fi:

Ziua de 24 Ian, 9 Mai, Ziua Europ ei, Ziua Victoriei, ZiuaMainei, Zilele oraqului Bicaz.

Am initiat,cuocazia zilei de 1 qi 8 Martie, organizarea Expoziliei de marliqoare in

colaborare cu elevii qcolilor din Bicaz.

Am participat la acliuni organrzate la Casa de culturd I ,,Prdjitura mea",ExpoziJia de

Omamente Pascale, serbarea Cuplurilor de Aur, au fost serbali seniorii oraqului cu ocazia

Zilei persoanelor vdrstnice, prilej cu care am organizat o frumoasd petrecere.

. in calitate de ales am depus in termen qi in conformitate cu legile in vigoare declaralia

de interese qi avere personal[, aceasta fiind postatd pe site-ul Primdriei Oraqului Bicaz.

imi doresc ca dialogul permanent cu cetilenii sd ne ajute sd fim mai ef[cienJi, sd

asigurdm un climat favorabil de,sf[5ut5tii activitdlii noastre, iar intdlnirile consultative cu

eetdfenii sd aibd ca rezultat propuneri ce pot fi prinse in programul de activitdli a oraqului.

Fiecare categorie socio-profesionald din oraq trebuie sd se simtd respectatd qi s 5 aibd in

administralia locald un partener de incredere.
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