RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL 2021
CONSILIER LOCAL: BUMBU ANCUTA
MARIA
,
Subsemnata Bumbu Ancuta Maria, consilier local al comunei
Galatii-Bistritei, i'nvestita i'n functie i'n urma alegerilor locale din
Septembrie 2020, din partea formatiunii politice PSD, va prezint raportul
de activitate pentru anul 2021.
in cele 12 luni de mandat, vizate i'n prezentul raport, activitatea
personala s-a concretizat prin:
./ indeplinirea atributiilor ~i obligatiilor ce revin consilierilor locali
i'nvestiti i'n functie odata cu constituirea Consiliului Local al
'
'
comunei Galatii-Bistritei.
,
,
./ Am participat la toate ~edintele ordinare ~i extraordinare ale
Consiliului Local prin exprimarea votului personal ~i al punctului
de vedere, ori de cate ori am considerat necesar, asupra
problemelor supuse dezbaterii i'n ~edinte .
./ Am sprijinit des:fa~urarea oricarei activitati initiate de Consilierii
Locali, domnul primar ~i cetateni .
./ Am activat pentru utilizarea eficienta, i'n interesul cetatenilor ~i al
comunitatii, a banilor publici .
./ in perioada octombrie-decembrie 2021 am prezidat ~edintele
Consiliului Local, fiind aleasa pre~edinta de ~edinta i'n urma
votului colegilor consilieri. in aceasta perioada am verificat ~i
semnat toate procesele verbale ale ~edintelor de Consiliu, precum
si
, toate documentele emise de catre Consiliul Local i'n diferite
situatii.
,

./ in cele 12 luni de mandat, vizate in prezentul raport, am incercat sa
reprezint interesele cetafenilor a~a cum am crezut de cuviinfa,
con~tienta ca se poate face mai mult

Pe viitor ma gandesc sa gasesc cele mai bune solutii pentru a
stimula implicarea comunitatii in colaborarea ~i rezolvarea problemelor
comune ce cad in competenta Consiliului Local. Voi incerca, impreuna
cu ceilalti consilieri locali, sa indeplinim , in cea mai mare parte,
dorintele
si
,
' interesele locuitorilor comunei. Am votat si
, voi vota
proiectele necesare dezvoltarii comunei Galatii-Bistritei.
Sper ca prin atitudinea mea corecta ~i responsabila fata de functia
de consilier local, mi-am adus contributia la buna desra~urare a intregii
activitati administrative locale, in sprijinul ~i folosul cetatenilor.

Consiii er
Bumbu Ancuta Maria

