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Consiliul Local Municipal Braila
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RAPORT DE ACTIVIT ATE AL CONSILIERULUI LOCAL
GOJANPETRU
IANUARIE 2019 - DECEMBRIE 2019

Activitatea de consilier local PSD in anul 2019 s-a desfasurat in
conformitate cu Statutul alesilor locali, Regulamentul de organizare si
desfasurare C.L.M. In cursul anului am participat la sedintele de lucro din
cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 a C.L.M. - de administrare a domeniului
public si privat al municipiului, de organizare si dezvoltare urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura unde sunt membro. Am participat la
toate sedintele comisiei, am luat la cunostinta proiectele de hotarare depuse la
mapa si au fost dezbatute impreuna cu toti colegii. Am purtat discutii in
cadrul comisiilor de specialitate, in vederea stabilirii de activitati care sa
corespunda cu nevoile comunitatilor locale.
Atunci cand a fost nevoie de relatii suplimentare privind proiectele au
fost invitati si sefii directiilor din cadrul primariei care ne-au raspuns
intrebarilor adresate.
Activitatile si actiunile intreprinse in anul 2019 s-au desfasurat dupa
cum urmeaza:
1. Am reprezentat administratia local a in Consiliu de Administratie si
din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii a unitatilor de invatamant
( CEAC ) de la Gradinita cu program prelungit Nr. 39 din str. Aleea Cresei
nr.l, Liceul Tehnologic Panait Istrati din str. Plantelor nr.lS, Scoala Generala
Nr.21( AI.S.Puskin ) str.Targoviste nr.28, Consiliu de Administratie de la
Scoala Generala nr.20 (George Cosbuc) str.Ulmului nr.t si la Liceul de Arte
H. Darclee str. B-dul Cuza nr.184.
Am participat la festivitatea deschiderii anului scolar 2019-2020 la
Scoala Gimnaziala Nr.21 (AI.S.Puskin ) si la Liceul Tehnologic Panait Istrati.
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Din luna octombrie 2019 nu mai fac parte din Consiliu de Administratie
si din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatiia unitatii de invatamant
Scoala Generala Nr.21 (AI.S.Puskin).
Membru al comisiei privind vanzarea spatiilor proprietate privata a
statului cu destinatia de cabinete medica Ie.
Am participat la sedintele consiliilor de administratie a unitatilor de
invatamant unde am urmarit rezolvarea tuturor problemelor si ca procesul
educational sa fie la un nivel cat mai ridicat.
2. In calitatea de consilier am participat la toate sedintele ordinare,
extraordinare si de indata ale C.L.M.Braiia. Am participat la dezbaterea
tuturor proiectelor si mi-am exprimat votul asupra punctelor aflate pe
ordinea de zi a sedintelor prin vot favorabil, abtinere sau atunci cand a existat
o cauza de incompatibilitate sau conflict de interese nu am participat la
dezbateri si la vot. Am avut in vedere intotdeauna interesele cetatenilor si ale
comunitatii locale.
Am contribuit impreuna cu salariatii din cadrul institutiilor
subordonate Consiliului Local pentru rezolvarea unor probleme ale
cetatenilor din municipiu, (igienizarea unor zone din cartiere, reparatii
stradale, deszapezire), tinand cont de prevederile legale. Am acordat
audiente la sediul PSD, unele sesizari preluate de la cetateni au fost rezolvate
iar altele au fost transmise persoanelor abilitate ale Directiilor de specialiate
din cadrul Primariei.
Am participat la diverse manifestari, actiuni precum si zile festive
organizate cu ocazia sarbatorilor nationale, religioase, manifestari cuIturale si
sportive.
In urmatoarea perioada imi propun sa identific si sa rezolv cat mai
muIte din problemele cetatenilor municipiului Braila in conformitate cu legea
215/2001 privind administratia publica locala, Statutul alesilor locali
reglementat de legea 393/2004 si de Regulamentul de Organizare si
Functionare a C.L.M. Braila.
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