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Tn perioada lanuarie - Decembrie 2018 activitatea de consilier local
am desfa~urat-o in cadrul Comisiei nr.2 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 arhitectura .
Pentru fiecare ~edinta de comisie am studiat proiectele de hotarari
propuse, procesele verbale de ~edinta, iar in anumite situatii am solicitat
detalii ~i explicatii de la factorii responsabili din cadrul Primariei Municipiului
Braila. Colaborarea cu aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Braila, dar ~i cu intreaga structura a fost una eficienta, primind in timp util
toate informatiile solicitate.
Raportul asupra activitatii desfa~urate cuprinde probleme referitoare
la sarcinile ~i atributiunile de consilier local dupa cum urmeaza:
1. Tn calitate de Consilier Municipal fac parte din Consiliu de
Administratie ~i din Comisia pentru evaluarea ~i asigurarea calitatii a
unitatilor de invatamant (CEAC) de la Gradinita cu Program Prelungit
Nr.39 din str. Aleea Cre~ei nr.1, Liceul Tehnologic Panait Istrati din
str. Plantelor nr.15, $coala Generala Nr. 21 ( AI.S.Puskin ) din str.
Targovi~te nr. 28, Consiliu de Administratie de la $coala Generala nr. 20
( George Co~buc ) din str. Ulmului nr. 1 ~i la Liceul de Arte H. Darclee din
str. B-dul Cuza nr. 184.
Periodic am participat la ~edintele consiliilor de administratie a
unitatilor de invatamant din care fac parte ~i am initiat cateva actiuni, una
dintre ele fiind cea de la sfar~itul lunii septembrie 2018 la Gradinita nr. 39,
unde impreuna cu, conducerea gradinitei, elevi ai Liceului de Arte ~i cu

sprijinul Primariei Municipiului, care a fost parte a acestui proiect, am
schimbat fatada gardului griidinitei prin realizarea unor desene viu
colorate.
Am participat la festivitatea deschiderii anului !?colar 2018 - 2019 la $coala
Gimnaziala nr.21 (AI.S.Puskin ) !?i la Liceul Tehnologic Panait Istrati.
2. Tn calitatea de consilier am participat la toate !?edintele ordinare,
extraordinare !?i de indata ale ClM Braila. Asupra modului de indeplinire a
mandatului de consilier local am comunicat cu cetatenii Municipiului prin
discutii in cartiere. Principalele probleme preluate de la cetateni au vizat
lucrarile edilitare !?i serviciile publice. Tn cea mai mare parte aceste
probleme au fost rezolvate prin discutarea lor directa cu factorii de decizie
ai directiilor de specialitate din Primarie .
Am ridicat 0 serie de probleme specifice !?i m-am implicat in
rezolvarea lor, am vizitat toate cartierele ora!?ului unde am discutat cu
cetatenii toate problemele din zona, iar acolo unde a fost posibil am ajutat
la solutionarea acestora. Tn cazul in care aceste situatii nu au putut fi
finalizate, am transmis problemele factorilor de raspundere. Pentru
lamurirea tuturor problemelor semnalate de cetateni m-am implicat direct
in rezolvarea acestora sau prin intermediul audientelor care au avut loc la
sediul PSD.
Toate acestea au reprezentat prioritati pe care Ie-am urmarit pe
parcursul anului 2018, in exercitarea mandatului de consilier local. Daca
solutionarea problemelor semnalate de cetatenii care mi-au cerut sprijinul
nu a depins de competentele mele directe ca ales local, am sesizat aceste
cazuri reprezentantilor Primariei Municipiului Braila sau altor institutii
abilitate !?i am urmarit rezolvarea lor.
Am participat la diferite evenimente, manifestari locale cu caracter
cultural, istoric, religios cum ar fi: Ziua Eroilor. Ziua Drapelului, Ziua
Nationala, Mica Unire, Zilele Municipiului, Ziua Marinei, Festivalul Zile !?i
Nopti .de Teatru, Festivalul Florilor, actiuni de ecologizare,etc.
In perioada urmatoare voi actiona in conformitate cu Statutul ale!?ilor
locali, a Regulamentului de orgnizare !?i desfa!?urare a ClM Braila pentru a
rezolva cat mai multe din problemele cetatenilor!?i a urmari dezvoltarea
socia - economica a ora!?ului .
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