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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL CONSILIERULUI LOCAL BULIGA BOGDAN 

PENTRU PERIOADA 0 1 .IANUARIE - 3 1 .DECEMBRIE 2017 

Subsemnatul BULIGA BOGDAN ,membru al organizatiei PSD Tecuci 
avand functia de consilier local, in conformitate cu dispozitiile art. 5 1, alin.4 , din 
Legea rir.2 1 5/200 1, privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.50, alin. 3, din 
Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, prezint raportul privind 
activitatea mea din perioada sus mentionata. 

Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor orasului Tecuci o 
imagine generala asupra activitatii in anul care a trecut asupra modului si eficientei 
rezolvarii problemelor comunitatii. 

Detin functia de secretar al Comisiei nr.5 - Administratia publica locala, 
juridic, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti. 

Mentionez ca in exercitarea mandatului de consilier local , in perioada 
ianuarie—decembrie 2017, am participat la un numar de 27 sedinte, dintre care 12 
sedinte ordinare, 8 sedinte de indata si 7 sedinte extraordinare. In exercitarea 
mandatului de consilier local am participat si la un numar de 16 sedinte in cadrul 
Comisiei nr.5. 

Mentionez ca am facut parte si din Comisia de Constestatii a concursului de 
proiecte de management la Biblioteca Municipala Stefan Petica Tecuci. 

Pentru fiecare sedinta de comisie sau de plen a Consiliului Local Tecuci am 
luat la cunostina ordinea de zi, am studiat amanuntit proiectele de hotarare 
propuse, procesele verbale de sedinta, iar in cadrul comisiei am dezbatut 
problemele supuse avizarii comisiei, solicitand in anumite situatii explicatii si 



detalii de la factorii responsabili din cadrul Primariei Tecuci sau initiatorilor de 
proiecte de hotarare. 

Am incercat sa identific nevoile orasului, prioritatile ,problemele cu care se 
confrunta cetatenii, indiferent de natural lor, probleme pe care le-am adus la 
cunostinta executivului si am urmarit rezolvarea lor unde era cazul. Am avut 
numeroase intalniri cu cetatenii, am acordat audiente, prilej cu care am reusit sa 
contribui la rezolvarea unor probleme ridicate de catre acestia. 

Totodata, detin calitatea de membru in cadrul consiliilor de administratie ca 
reprezentant al Consiliului Local Tecuci cu atributiile aferente in unitati de 
invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci, unde am fost prezent la 
fiecare convocare sau solicitare formulata de catre urmatoarele unitati de 
invatamant: 

- Colegiul National Calistrat Hogas 
- Scoala gimnaziala Iorgu Iordan 
- Scoala gimnaziala Nicolae Balcescu. 

Una din cele mai onorante activitati ale vietii publice este reprezentarea 
comunitatii si concetatenilor tai, functia publica oferind sansa de a gasi solutii 
pentru rezolvarea problemelor concetatenilor. Am cautat sa fiu un fidel sustinator 
al opiniilor si solicitarilor adresate consiliului local de catre cetateni, dar si un bun 
mesager al deciziilor adoptate in plenul consiliului cu privire la ceea ce intereseaza 
in mod nemijlocit cetatenii, precum si un bun formator de opinie. 

Consilier Local, 	 ( 	2 672J7 

Buliga Bogdan 

ţ7 


