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in perioada mentionatii mai sus, activitatea mea in calitate de consilier local
municipal P.S.D., s-a
desfii~urare

desfii~urat

in conformitate cu Regulamentul de organizare
ale~ilor

al C.L.M., cu Statutul

locali precum

~i

~i

cu celelalte acte normative in

vigoare care reglementeazii activitiitile consilierilor ~i sarcinile acestora.
Prezentul raport se referii la intreaga activitate

desfii~uratii

pe perioada anului

calendaristic 2019. Suplimentar, raportul a fost structurat pe urmiitoarele directii de
activitate:

I. Activitati specifice

~edintelor

1.1. Am participat la toate

Consiliului Local Municipal Braila.

~edintele

ordinare, extraordinare sau de indatii ale

Consiliului Local Briiila in perioada raportatii.
1.2. Am studiat din timp atat in variantii clasicii cat

~i

electronicii proiectele propuse

~edinte.

pe ordil1ea de zi ale fieciirei

1.3. Prin votul meu am sustinut direct proiecte importante pentru Municipiul Briiila.

II. Activitati specifice

~edintelor

ILL Am participat la toate

comisiei de specialitate nr. 4

~edintele

11.2. Am studiat individual

~i

comisiei de specialitate nr. 4

am analizat cu toti membrii comisiei, proiectele de

hotiirare propuse pe ordinea zi ale fieciirei

~edinte

aferentii perioadei la care se

referii raportarea curentii.
11.3. in calitate de pre~edinte al comisiei 4, am coordonat activitatea comisiei, am
sprijinit secretariatul in activitatea de evidentii a prezentei

~i

am semnat

rapoartele emise.

III.Activitati specifice

~edintelor

Consiliilor de administratie

evaluare a calitatii in invatamant aferente unitatilor

~colare

~i

a Comisiilor de

preuniversitare.
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IILl. Am participat ori de cate on am fost invitat la

administratie (C.A.)

~i

Comisiilor

pentru evaluarea

(CEAC) ale urmiitoarelor institutii de Inviitiimant:
"Fiinu~

~edintele
~i

Consiliilor de

asigurarea calitiitii

$coala girnnazialii nr. 2

Neagu", $coala girnnazialii nr. 31 "Mihai Viteazul", Colegiul economic

"Ion Ghica"
1II.2. Am avut

0

~i

Colegiul National "Ana AsIan".

participare activii

~i

am sustinut initiativele conducerilor unitiitilor de

Inviitiimant mentionate mai sus, care vizau Imbuniitiitirea bazei materiale, a
performantelor elevilor dar

~i

a calitiitii Inviitiimantului In general.

1II.3. Am participat cu toatii priceperea mea la giisirea solutiilor optime pentru marea
majoritate a subiectelor de pe ordinea de zi a
doar cateva: analizii

~i

aprobare plan

~edintelor,

~colarizare,

dintre care mentionez

cereri de transfer ale elevilor

Intre unitiiti de Inviitiimant, aVlzare personal didactic pe disponibil de ore,
calificative pentru avansiiri, sesiziiri diverse, aprobarea numiirului de burse,
aprobiiri pentru comisii, etc.
IV. Alte activitati.

IV .1 . Implicarea in rezolvarea problemelor locale care au rezultat din discutiile purtate
cu cetiitenii Municipiului Briiila, pe care Ie-am adus la
~i

primiiriei

cuno~tinta

conducerii

am verificat rezolvarea lor acolo unde a fost cazul.

IV.2. Participarea la

0

serie de evenimente, actiuni sau manifestiiri locale cu caracter

cultural, istoric, religios sau educational (Ziua Eroilor, Ziua Drapelului National,
Ziua Nationalii, Mica Unire, Premierea excelentei In educatie, etc.).
IV.3 . Am adus la
~edintele

cuno~tinta

locuitorilor Briiilei proiectele de anvergurii aprobate In

Consiliului Local ~i impactullor benefic asupra comunitiitii locale.

In conformitate cu atributiile pe care Ie am in calitate de consilier municipal, am
participat Impreunii cu colegii din P.S.D.,Primarul
Municipiului Briiila, la initierea

~i

~i

Viceprimarii P.S.D. ai

sustinerea acelor proiecte de hotiirari care, sunt In

folosul cetiitenilor no~tri.
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