RADU MIRCEA FLORIAN
CONSILIER LOCAL AL COMUNEI BRAZI, PRAHOVA
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PE ANUL 2021

Consiliu Local actual a fost constituit in urma alegerilor locale din data de 27
septembrie 2020, mandatele fiind validate prin incheierea Nr.1842/15.10.2020 a
Judecatoriei Ploiesti, iar prin Ordinul Prefectului Judetului Prahova Nr.
444/28.10.2020 s-a constatat indeplinirea conditiilor legale de constituire a
Consiliului Local al Comunei Brazi la data de 27.10.2020
Activitatea desfasurata in decursul anului 2021, in cadrul Consiliului Local al
Comunei Brazi, judet Prahova, a avut la baza prevederile OUG 57/2019, privind
codul administrativ si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local
Brazi.
Obiective personale:
- Respectarea prevederilor OUG 57/2019,
- Respectarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local
Brazi,
- Indeplinirea cu responsabilitate a obligatiilor si atributiilor stabilite prin
legislatia in viguare,
- Ducerea la indeplinire a sarcinilor reiesite din Hotararile Consiliului Local
Brazi si a primarului Comunei Brazi,
- Respectarea juramantului depus si asumat prin semnatura la investirea in
functia de consilier local,
- Indeplinirea atributiilor si obligatiilor specific comisiei de specialitate in
carea am fost ales (Buget/Finanate),
- Identificarea problemelor existente in Comuna Brazi (discutii / intanliri cu
cetatenii) si prezentarea acestora in sedintele de consiliu local si cautarea
solutiilor de rezolvare a acestora, cateva exemple: am adus in discutii,
iluminatul public intre satele comunei, discutii cu privire la extinderea
gazelor in satul Stejau/Camine cat si a lucrarilor de canalizare etc.

- Participarea la TOATE sedintele de Consiliului Local Brazi (Ordinare sau
extraordinare), prin exprimarea votului cat si a punctului de vedere
personal, mentionez faptul ca in anul 2021 au fost 15 sedinte de Consiliu
Local din care 12 sedinte “ordinare”, 3 sedinte “extraordinare” si au fost
adoptate un numar 67 de hotarari .
Doresc ca si in viitor sa exercit functia pe care o detin cu responsabilitate,
cu buna credinta si sa fac tot ce sta in priceperea si puterea mea spre binele
locuitorilor comunei Brazi.
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