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In cursul anului 2017, activitatea mea s-a bazat in special pe
respectarea atributiilor care imi revin in conformitate cu prevederile Legii
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare .
Activitatea de consilier local este una din cele mai onorante
activitati ale vietii publice prin reprezentarea comunitatii si concetatenilor
sai. Aceasta functie publica iti ofera sansa de a gasi solutii pentru
rezolvarea in limitele legii a anumitor probleme ale urbei.
In calitatea pe care 0 detin de consilier local municipal PSD, in
perioada analizata, activitatea mea s-a desfasurat in conformitate cu
Statutul alesilor locali si a Regulamentului de organizare si desfasurare
a C.L.M.Braila. Raportul pe care 11 prezint, este 0 parte a activitatii pe
care am avut-o in calitate de reprezentant al comunitaW brailene
constand in :
1. Membru in Comisia " a C.L.M.- de administrare a domeniului
public §i privat al municipiului de organizare §i dezvoltare urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea
monumentelor istorice §i de arhitecura.
- am participat la toate ~edintele din cadrul comisiei de specialitate
din care fac parte.
- pentru fiecare ~edinta de comisie sau de plen a Consiliului Local
Braila am luat la cuno~tinta ordinea de zi, am studiat amanuntit
proiectele de hotarare propuse, procesele verbale de ~edinta, iar in
cadrul comisiei am dezbatut problemele supuse avizarii Comisiei,
solicitand in anumite situatii, explicatii ~i detalii de la factorii responsabili
din cadrul Primariei Municipiului Braila sau initiatorilor de proiecte de
hotarare.
- avizarea unor proiecte care erau neciare a fost data numai dupa
verificarea lor pe teren .
2. In calitate de consilier municipal fac parte din Consiliu de
Administratie si din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii a
unitatii de invatamant de la Gradinita cu program prelungit Nr.39,

Colegiul Tehnic Panait Istrati, Scoala Generala Nr.21 (AI.S . Pu~kin),
Consiliu de Administratie de la Scoala Generala Nr.20 (George Cosbuc)
si Scoala Generala Nr.28( Vasile Alecsandri ).
3.Membru al comisiei privind vanzarea spatiilor proprietate privata
a statului cu destinatia de cabinete medica Ie.
- am participat la toate sedintele de fiecare data cand am fost
convocat !?i am urmarit ca performantele unitatilor de Tnvatamant sa fie la
un nivel cat mai ridicat tinand cont de prevederile legale.
Tn cadrul ~edinteior ordinare, extraordinare !?i de Tndata Tntrunite
de Consiliul Local al Municipiului Braila, am luat parte !?i am votat la
proiectele de hotarare expuse. Cu fiecare ocazie Tn care cetatenii mi-au
solicitat 0 anume informatie m-am documentat !?i am prezentat realist
situatia respectiva. Am Tncercat sa identific nevoile ora!?ului, prioritatile,
problemele cu care se confrunta cetatenii, indiferent de natura lor si am
tinut audiente conform Statutului alesilor locali la sediul PSD de pe
strada Industriei. Toate sesizarile primite au fost aduse la cunostinta
executivului si am urmarit rezolvarea lor.
Tn conformitate cu calitatea de consilier local, am participat la
!?edinte, actiuni, manifestari cu caracter social, sportiv, economic, religios
!?i educativ, ce s-au desfa!?urat pe raza municipiului Braila.
Tn perioada vizata Tn prezentul raport am incercat sa reprezint cu
cinste interesele comunitatii in limitele legii iar pe viitor imi propun sa fiu
mai activ, mai implicat pentru a rezolva cat mai multe din problemele
comunitatii.
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