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 Conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiecare ales local are obligația de 
a prezenta la începutul fiecărui an, raportul referitor la activitatea 
depusă în anul precedent. Acest lucru constituie transparență în 
administrația publică și relevă comunicarea consilierului local cu 
cetățenii comunei. 

Sunt consilier local ales pe lista Partidului Național Liberal în 
urma alegerilor locale desfășurate în data de 27.09.2020. Având și 
funcția de profesor de istorie am fost propus și ales  secretar al Comisiei 
pentru învăţământ, sănătate, cultură și culte , activităţi sportive şi de 
agrement, muncă și protecție socială , protecție copii. 
 Din momentul în care am fost validată consilier local în data de 
27.10.2020 când a avut loc ceremonia de constituire a noului consiliu 
local, mi-am impus un statut în administraţia publică locală, acela de 
facilitator comunitar, care are rolul nu doar de a susţine soluţii pentru 
rezolvarea problemelor cetăţenilor, ci, mai ales de a identifica 
problemele globale ale comunităţii şi de a furniza cetățenilor informații 
locale utile. 
  În cadrul ședințelor organizate pe parcursul anului 2021 (10 ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare și 1 ședință extraordinară de 
îndată) am făcut numeroase propuneri în intervențiile pe care le-am 
avut, pentru îmbunătățirea activității în domenii ca: gospodărirea 
comunei, adoptarea impozitelor și taxelor locale, ordinea publică, 
activitatea social-culturală cât și diverse alte hotărâri și adrese primite 
de la Prefectură şi Consiliul Județean Buzău. 

Din punctul meu de vedere ,un consilier local trebuie sa reușească 
sa se informeze asupra problematicilor comunității pe care o reprezintă.  
 Totodată menţionez că am studiat cu atenţie în cadrul şedinţelor 
de comisie proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi , exprimându-
mi punctul de vedere asupra oportunităţii şi legalităţii acestora în 
conformitate cu prevederile legale. 
 În calitate de membru al consiliului local  voi susţine realizarea 
tuturor investiţiilor de interes local încercând în acest fel ca interesele 
cetăţenilor să primeze. 
 
 

Data :31.03.2022                                                Consilier local, 
                                                                   Vasilache Florența-Paula 
      

 


