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Subsemnata Budacd Florica, consilier localin perioada ianuarie 2O2O-3t decembrie 2O2"L, am

activatin cadrul consiliului Localal oragului Bicaz din partea Partiduluisocial Democratin cadrul

c,omisieiJuridice pentru administralia publicd locald, relalii cu publicul 9i de disciplin6, unde am

irrdeplinit funclia de secretar, intocmincl toate procesele-verbale 9i documentele necresare

activitSlilor desfdgurate la nivelul comisiei"

Am f6cut parte din Consiliul de Administralie al Liceului 'Carol l' Bicaz unde am suslinut

arrgumentat punctele de vedere in scopul desfSgurdrii actului educalional la cele mai linalte

standarde pentru imbundtilirea rezultateIor Scolare'

in cadrul Consiliului de Administralie de la Liceul ,,Carol l" Bicaz am participat la toate

gedinlele de consiliu unde am votat hotfirdri importante pentru buna desf5gurare a activitdlii

liceului, precum infiinlarea comisiei de Monitorizare si control a Achiziliilor publice' Aceasti

comisie a fost 9i va fi eficientd in viitor'

Tot in perioada ian.2020-oct.2O2L, am reprezentat Consiliul Local al oragului Bir:az in

rConsiliul de Administralie al Spitalului Ordgenesc ,,Sf. lerarh Nicolae" Bicaz'

'in cadrul Consiliului de Administralie de la Spitalul OrSgenesc ,,Sf. lerarh Nicolae" Bic;az am

participat la toate gedinlele de consiliu unde am votirt spre aprobare toate proiectele prezentate

pentru modernizarea spitalu[ui, printre care "Proiectul de Eficientizare energeticd a clddirilor

spitalului" in vederea desfSgurdrii actului medical la cele maiinalte standarde'

prin efortul echipei de conducere a spitalului, cu suslinere din partea Consiliului Lor:al 9i a

primdrieioraguluis-au realizat gi suntin curs de finalizare proiecte care au dat un plus de valoare

spitalului gi actului medical.

in calitate de Consilier Local la al treilea mandat din Oct.2020, in calitate de der:an de

v6rsti am condus gedinla de depunere de jurdm6nt a colegilor consilieri 9i gedinla de alegere a

domnului viceprimar' Pentru mine a fost o onoare'

Din oct.2020 sunt Consilier Local in Consiliul Local al oragului Bicaz 9i activez in cadrul

comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, buget finanle, servicii publice, comer!,

administrarea domeniului public gi privat al oragului, pentru agriculturS, organizare 9i dez'uoltare

urbanistic6, realizarea lucririlor publice, ecologizare, proteclia mediului inconjuritor,

conservarea monumentelor istorice gi de arhitecturd in calitate de secretar al comisiei. Reprezint



:?::l'ili:::1f,',#:::'rui 
Bicaz in cadrur consiriurui de Administralie ar spitarurui orseenesc,,sf.

in calitate de consilier Local am participt la activitdfi organizate cu ocazia unorevenimente din comunitatea noastrd :o serbarea cuplurilor de Aur ce au implinit 50 de ani de convieluire in dragoste gi resper:to ziua Persoanelor V6rstnice(1 octombrie) unde am oferit seniorilor nogtri flori, diplome gicadouriin cadrul festiv organizat la Biblioteca M.Eminescu Bicaz.

Am participat cu colegii la activitSli organizate cu caracter social, cultural, religios, istoric 9i

ffi'tillr:r13i.@ 
Zilei Nafionate-r oe1, serbarea t)nirii-24ian, comemor.r", Eroilor,ziua

Am participat, de asemenea, la acliuni de ecologizare Ia nivelul oragului,,caravana<Verde-n fald>,,_g iunie 202I.
Am participat la multe int6lniri cu reprezentan{i aiAsocialiilor de proprietariin vedereirprezentdrii 9i gdsirii de solufii pentru a gestiona c6t mai eficient selectarea degeurilormenajere.
Aceste actiuni vor continua gi cu sprijinul cetSlenilor vom avea un orag frumos gi curat.vom pdstra o legdturd cdt mai apropiatd cu cetdfenii, vom afla problemele lor 9i vomgdsi solulii pentru rezolvarea acestora.
Deoarece anul2o2la fost un an greu cu multe probleme pandemice, in luna Decembrie

,ilil|lrti::va 
ac{iuni de sprijin pentru copii, famitii defavor:izate gi bdtrani singuri aftar;i

in calitate de consilier, am depus in termen giin conformitate cu legile in vigoaredeclaraliile de avere gi interes.

26 dec2O2I
Budacd Florica
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