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       Deţin calitatea de consilier local din partea Partidului Mișcarea Populară,Organizația Săcele, 
câştigată la Alegerile Locale din  iunie 2016, mandatul de consilier local fiind validat în cadrul 
şedinţei  din data de 24.06.2016 când am depus jurământul de a respecta Constituţia şi legile 
ţării, de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterea şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor Municipiului Săcele. 

        În temeiul art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu privire la administrația publică 
locală, prin prisma acestui raport de activitate, aduc la cunoștința publicului larg, activitatea de 
consilier desfașurată în Consiliul Local al Municipiului Săcele, în perioada  -24 Iunie – 31 
decembrie 2016. 

      Raportul pe care îl prezint, este o parte a activității pe care am avut-o în calitate de 
reprezentant al comunității săcelene. 

      Prin HCL NR. 6/24.06.2016 fac parte din Comisia de specialitate Nr 3; -este  comisia pentru 
activităţi social- culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, sport şi 
agrement, protecţie copii, tineret; .  

Pe lângă Comisia de specialitate, am fost ales membru și în câteva comisii speciale, după cum 
urmează: 

1) Consiliile de administrație -reprezentant al  Consiliului Local Municipal Săcele cu atribuțiile
aferente în unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Săcele, în anul școlar 
2016-2017 -Prin HCL.   am fost desemnat consilier educativ la  Școala Generală Nr: 4 Frații 
Popeea-Săcele. 

2) Sunt printre cei 4 consilieri locali desemnați  pentru a face parte din Comisia de contestație
pentru vânzarea spațiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi de activităţi conexe actului 
medical, ce fac obiectul O.U.G. nr. 68/2008. 

       În cadrul celor șase şedinţe ordinare  și cinci extraordinare întrunite de Consiliul Local al 
Municipiului Săcele, am luat parte și am votat la toate proiectele de hotărâre expuse. Vizând 
interesul cetățeanului, am avut și abțineri sau am votat împotriva unor proiecte de hotărâre. 

       Am încercat să identific nevoile orașului, prioritățile, problemele cu care se confruntă 
cetățenii, indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoștința executivului și am 
urmărit rezolvarea lor acolo unde era cazul.  



        În anul 2016 am participat la aproape toate ședințele din cadrul comisiei de specialitate din 
care fac parte. Cea  mai intense activitate am desfășurat-o în comisia de specialitate,am 
aprofundat toate aspectele vizate ale proiectelor de hotărâri,am studiat documentele și 
expunerile de motive. 

       Pentru fiecare ședință de comisie sau de plen a Consiliului Local Săcele am luat la cunoștintă 
ordinea de zi, am studiat amănunțit proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de 
ședință, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, solicitând în 
anumite situații, explicații și detalii de la factorii responsabili din cadrul Primăriei Municipiului 
Săcele sau inițiatorilor proiectelor de hotărâre. 

        În această perioadă am luat cuvântul de 18 ori în plen sau înaintea/sfârșitul ordinii de zi, 
intervenţiile mele vizând probleme de un real interes pentru municipiul nostru. În luările de 
cuvânt pe care le-am avut atât în plen cât şi în comisii am încercat să sensibilizez membrii 
autorităţii deliberative şi executivul primăriei cu privire la necesitatea respectării prevederilor 
legale și legislaţia în vigoare.Am susținut și promovat  toate proiectele,ce au vizat 
educația,protecția socială, activitățile culturale,sportive,sănătatea și cele ce țin de dezvoltarea 
Municipiului. 

       Am ținut legătura în permanență cu cetățenii, aceștia cerând lămuriri cu privire la curățenia 
Cartierului Electroprecizia, amenajarea locurilor de parcare, amenajarea spațiilor de joacă 
pentru copii, precum și siguranța lor. Am participat la acțiuni culturale, sociale și depuneri de 
coroane, organizate de administrația locală. 


