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 În anul 2018 mi-am desfasurat activitatea de consilier local in cadrul 
Consiliului Local Puieşti  in conformitate cu prevederile legale si cele ale 
Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Puieşti  
 Am fost validat in sedinta ordinara a Consiliului Local din iunie 
2016. Fac parte din Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură și culte, 
activităţi sportive şi de agrement, al cărei membru sunt.  
 Am participat la toate sedintele comisiei unde am incercat impreuna 
cu ceilalti colegi ca in urma dezbaterilor sa aducem imbunatatiri 
proiectelor de hotarari. 
 Una din cele mai onorante activitati ale vietii publice este 
reprezentarea comunitatii si concetatenilor tai. Functia publica iti ofera 
sansa de a gasi solutii pentru rezolvarea problememlor concetatenilor tai.  
 Activitatea mea de consilier local, în această perioadă ,are mai multe 
aspecte concretizate, în esenţă în următoarele: 
- activitatea în şedinţele ordinare şi extraordinare în plenul Consiliului 

local 
- activitatea în comisia de specialitate din care fac parte 
- legături cu cetăţenii 

 Am făcut numeroase propuneri în intervenţiile pe care le-am avut, 
pentru îmbunătăţirea activităţii în domenii ca:gospodărirea comunei, 
adoptarea impozitelor şi taxelor locale, ordinea publică, activitatea social-
culturală cât şi diverse alte hotărâri şi adrese primite de la Prefectură şi 
Consiliul Judeţean Buzău. 

Din punctul meu de vedere ,un consilier local trebuie sa reuseasca 
sa se informeze asupra problematicilor comunitatii pe care o reprezinta.  

Am avut o activitate sustinuta de audiente cu cetatenii in special din 
satul Puieștii de Jos iar problemele semnalate au fost aduse la cunoştinţa 
Consiliului Local în vederea găsirii de soluţii pentru rezolvarea lor. 

In toată această perioadă de mandat am incercat sa reprezint 
interesele electoratului meu, oamenii liberi din comuna Puieşti, cetăţeni 
care cred in libera initiativa, proprietate, cultura şi educaţie civica . 
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