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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 
Consilier Local Richea Gheorghe 

in anul 2021, activitatea mea s-a desfasurat avand la baza atributiile stabilite prin 
O.G. 57/2019-Codul Administrativ actualizat, precum si a celorlalte acte normative in 
vigoare. 

In spiritul transparentei in administratia publica �i·al respectului fata de cetatean �i 
contribuabil, in contextul atributiilor de consilier local prezint acest raport al 
actiunilor �i al activitatilor desfa�urate in cursul anului 2021. 

Consider ca prezentarea raportului anual de activitate, este, nu doar o obligatie a 
noastra, ci §i o necesitate, aceasta lucrare reprezentand un instrument prin care 
locuitorii ora�ului sunt informati despre modul �i eficienta rezolvarii treburilor 
publice in conjunctura preocuparii pentru o reala deschidere §i transparenta pentru 
cetatcan. 

Fae parte din Comisia pentru prognoza de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finante, administrarea domeniului public si privat, comert si serviciii, si 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica, relatii cu publicul si 
disciplina. 

in exercitarea mandatului de consilier local in anul 2021 am des:f'�urat urmatoarele 
activitati: 

a) Am participat la toate dezbaterile din cadrul comisiilor precum si in plenul
consiliului, analizand pentru avizare toate proiectele de hotarari prezentate;

b) Am studiat toate informarile compartimentelor din aparatul Consiliului Local, iar
acolo unde am avut neclaritati am solicitat mai multe detalii;

c) Am facut propuneri de imbunatiitire a continutului proiectelor de hotarari, uneori
chiar cu amendamente;

d) Am participat la toate sedintele ordinare si la majoritatea celor extraordinare si de
indata . De asemenea am fost prezent la toate sedintele comisiilor de specialitate din
care fac parte.

e )In sedintele Consiliului Local, la care am participat, mi-am exprimat votul favorabil 
pentru acele proiecte de hotarari menite sa conduca la o reala dezvoltare a or�ului, 
pentru realizarea unor obiective de investitii, pentru sustinerea activitatilor din 
domeniul invatamantului, domeniile social, cultural �i sportiv, dar si votul negativ sau 
abtineri atunci cand am considerat ca la nivelul localitatii cresc unele taxe sau unele 
proiecte nu sunt oportune pentru oras; 



f)Am solicitat executivului diverse infonnatii cu privire la administrarea domeniului 
public si privat al localitatii, cu privire la situatia inchirierilor si concesiunilor. La 
majoritatea solicitarilor angajarii primariei au raspuns prompt in limita competentelor 
pe care le au; 

g)Pe durata acestui inceput de mandat, am avut o colaborare institutionala buna cu
primarul orasului Breaza, cu serviciile de specialitate din primarie �i la fel de buna cu
toti colegii consilieri;

h)Am participat activ si am facut propuneri in toate Consiliile si Comitetele in care
am fost propus de Consiliul Local astfel incat sa nu existe derapaje ale instituiilor din
subordinea Consiliului fata de Bugetele stabilite. Deasemenea am participat la toate
actiunile initiate de Consiliul Local sau de Primarie

Drepturile cetatenilor, in general, �i ale celor defavorizati, in special, starea 
materiala a populafiei, problema apei potabile a locurilor de munca, sistemul 
sanitar, piata orasului, salubrizarea ora�ului, situatia pensionarilor, probleme 
privind invitimantul, au constituit priorititi in interventiile �i sustinerile mele 
in cadrul comisiilor �i in cadrul sedintelor Consiliului Local. 

Acest raport se doreste a ti expresia unei deschideri si a unei transparente 
totale a activitatii pe care o desfasuram in interesul comunitatii noastre locale. 
Voi veritica intotdeauna, atat in consiliul local, cat si in activitatea mea de zi cu 
zi, modul in care se cheltuiesc banii publici si ma voi opune intotdeauna cand voi 
constata derapaje de la cele stabilite de Consiliul Local Breaza. 

Toata activitatea mea s-a desfii�urat in spiritul legii �i in serviciul 
colectivititii locale, de aceea consider ca mi-am realizat atributiile ce mi-au 
revenit in calitatea de consilier local, dar stiu ca intotdeauna este loc de mai mult 
si voi actiona ca atare. 

Consilier local, 
Ee. Richea Gheorghe 


