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Raport de activitate anul2018
In anul 2018, in calitate de Consilier local PSD activitatea mea s-a desfasurat
ca si a
,
celorlal\i colegi in conformitate cu Statutul aleiiilor locali, Regulamentul de organizare iii
desfaiiurare ClM precum iii cu celelalte acte normative in vigoare care reglementeaza
activitatea de consilier iii sarcinile ce decurg din aceasta.
Actiunile iii activitatile intreprinse in 2018 au fost desfaiiurate in urmatoarea
structura:
1.
- Membru in Consiliul de Administra\ie Gradinita nr.2;
- Membru in Consiliul de Administratie Gradinita nr.37,
- Membru in Consiliul de Administra\ie la Scoala Gimnaziala Ion Creanga
- Membru in Consiliul de Administratie la Liceul Tehnologic Grigore Moisil
In aceasta calitate am participat la toate' iiedintele de consiliu de administra\ie, care
au avut in analiza toate problemele pe care Legea Educa\iei Na\ionale ce prevede a fi
analizate, avizate sau aprobate de catre Consiliul de Administra\ie. Totodata s-au urmarit
rezolvarea tuturor problemelor care au aparut fie pe linia desfaiiurarii procesului educa\ional
cat iii a celorlalte activita\i ce au aparut in timpul anului iicolar.
Prin analizele efectuate iii masurile luate am urmarit ca institui\iile respective sa
desfaiioare 0 activitate normal a, eficienta iii mai ales in limita deplinei legalita\i.
2. Presedinte al COMISIEI DE NOVARE
In aceasta calitate impreuna cu ceilal\i membri am praticipat la cinci sedin\e de
negociere iii la alte iiedin\e unde s-au analizat 21 de cereri ale persoanelor fizice sau juridice
ce solicitau novarea terenurilor de\inute in concesiune sau superficie. Ca urmare a activita\ii
desfaiiurate in cele cinci iiedin\e mai sus men\ionate am reuiiit sa atragem la bugetul
Primariei Braila suma de 675.750 lei net, din care: 448.750 Lei inscriiii in contractele de
vanzare -cumparare, restul de 227.000 lei reprezentand sume negociate dar neconcretizare
din cauza renuntarii
la semnarea contractelor.
,
3. Ca membru al Comisiei Municipale pentru Transport iii Siguran\a Circula\iei am
urmarit ca toate iiedin\ele de analiza sa se desfaiioare cu participarea tuturo~ factorilor
competen\i pe aceasta linie astfel incat sa putem rezolva problemele analizate . In general
sedintele
de analiza s-au desfasurat
ca urmare a solicitarilor adresate Consiliului local de
,
,
,
catre:
- peten\i persoane fizice sau juridice;

- institu\ii apartinand Consiliului local;
-Inspectoratul Municipal de Poli\ie, etc.
Acolo unde pentru rezolvarea problemelor solicitate era necesar avizul institu\iilor de
resort am inaintat catre acestea materialele respective iar Tn cazurile Tn care erau necesare
resurse materiale pentru rezolvarea lor Ie-am Tnaintat factorilor de deciziei ~i Consiliului
local.
4. Ca membru AGA la Compania de Utilita\i Publice Ounarea Braila, am participat la
~edin\a de analiza a bugetului ~i indicatorilor pe anul 2017, am analizat indicatorii de
performan\a ai Consiliului de Administra\ie pentru a vedea daca se Tncadreaza Tn limitele
negociate. Rezultatul analizei a fost prezentat Tn Consiliul local.

5. In cadrul Comisiei 2 de administrare a domeniului public $i privat al municipiului, de
organizare $i dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protec,tia mediului
inconjurator, conservarea monumentelor istorice $i de arhitectura al carui pre~edinte sunt,
am avut Tn vedere urmatoarele:
- dezbaterea tuturor proiectelor de hotarari care Tndeplineau condi\iile legale pentru a
fi discutate Tn plen;
- avizarea proiectelor care prezentau unele nelamuriri, dupa verificari pe teren ~i
dupa discu\ii cu ~efii institu\iilor subordonate Consiliului local, dar ~i cu cei ce solicitau
diverse aprobari;
- participarea la Tntalnirile care au avut tangen\a sau au dezbatut probleme de
urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltarea municipiului sau alte probleme legate de
activitatea de consilier.
In calitate de consilier am participat la toate ~edin\ele ordinare, extraordinare ~i de
Tndata ale ClM Braila dupa cum urmeaza:
-12 sedinte
,
, ordinare,
- 6 ~edin\e de Tndata
- 2 sedinte
,
, extraordinare .
In cadrul celor 20 de ~edinte la care am participat s-au adoptat luat un numar de 756
Hotarari ale Consiliului local Municipal.
Conform Statutului ale~ilor locali am acordat audien\e unor ceta\eni ai municipiului ~i
ca urmare a acestora cat ~i a discu\iilor purtate cu ei Tmpreuna cu domnul Primar al
municipiului cat ~i cu unii colegi din Consiliul local am contribuit la elaborarea unor proiecte
de hotarari ce au fost discutate ~i aprobate Tn ~edin\ele de plen.
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