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RAPORT DE ACTIVITATE
CONSILIER LOCAL MUNICIPAL PATARLAGEANU VALENTIN
IANUARIE 2018 - DECEMBRIE 2018
In perioada analizata, activitatea de consilier municipal s-a desfasurat in conformitate cu
Statutul alesilor locali, Regulamentul de organizare si desfasurare al CLM Braila precum si cu
celelalte acte normative aflate in vigoare, care reglementeaza activitatea de consilier local
precum si sarcinile ce decurg din aceasta.
Prezentul raport contine principalele actiuni din cadrul C.L.M.Braila, a Primariei
Municipiului Braila la care am participat.
Raportul de activitate este structurat pe urmatoarele directii:
1. Activitati specifice comisiei nr.4 a C.L.M.Braila - Comisia pentru activitati stiintifice,
invatamant, cultura,culte,tineret, activitati sportive, sanatate si protectie sociala.
- am participat la toate sedintele comisiei de specialitate nr 4 unde am studiat si am
analizat impreuna cu membrii comisiei proiectele de hotarare propuse pe ordinea de zi ale
fiecarei sedinte aferente perioadei la care se refera prezentul raport de activitate;
- am adresat intrebari functionarilor primariei si am depus amendamente la proiectele de
hotarari din luna respectiva ;
- primirea in audienta in cadrul sedintelor comisiei nr.4 a cetatenilor municipiului Braila.
- am verificat in teren anumite aspecte privitoare la proiectele C.L.M.Braila precum si la
implementarea acestora;
- am adresat intrebari directorilor precum si seftlor de servicii din primarie pentru a
clarifica diferite spete aflate in dezbatere in cadrul proiectelor de hotarari aflate pe ordinea de zi
in sedintele C.L.M.Braila;

2. Participarea in calitate de consilier municipal in consiliile de administratie ale
unnatoarelor unitati de invatamant de pe raza municipiului Braila:
- Colegiul national" Gh.M.Murgoci";
- Scoala gimnaziala nr.4 "AI.I.Cuza";
- Scoala gimnaziala nr.l3 "N. Chercea";
- Gradinita nr.8.
Mentionez ca am participat la sedintele de C.A. la care am fost invitat, sedinte la care am
dezbatut si aprobat diverse puncte aflate pe ordinea de zi, cum ar fi:
- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;
- validare proceduri operationale privind diferite activitati desfasurate la nivelul unitatilor
de invatamant;
- sesizari primite din partea colectivelor de parinti precum si a elevilor;

-avizare personal didactic pe disponibil de ore;
- mobilitate personal didactic;
- calificative pentru avansari;
- diverse.
Mentionez faptul ca participarea la sedintele de C.A. din cadrul respectivelor unitati de
invatamant reprezinta activitati neremunerate.

3. Participarea ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Braila, desemnat prin
H.C.L.M. nr.277/27.07.2016 in Adunarea Generala a Actionarilor la Braicar S.A.
Principalele probleme aflate pe ordinea de zi, care au fost discutate si aprobate au fost:
- situatia financiara si executia bugetara pe anul 2018;
- aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018;
- aprobarea majorarii capitalului social;
- validarea noilor membrii din consiliul de administratie al S.C. Braicar S.A.
- diverse - in cadrul acestui capitol au fost discutii ample cu privire la urmatoarele
aspecte:
- introducerea unor metode alternative de plata a calatoriei prin montarea in toata flota de
autobuze si tramvaie a validatoarelor duale ;
adaptarea graficelor de calatorie la nevoile reale ale cetatenilor ;
- obligativitatea conducatorilor auto de a purta tinuta de servici;
- intensificarea controalelor pe mijloacele de transport in comun;
Fac precizarea ca participarea la toate sedintele a fost neremunerata.
4. Participarea in calitatea de consilier municipalla toate sedintele ordinare, extraordinare
si de indata din cadrul Consiliului Local Municipal Braila, unde am participat la dezbaterea si
supunerea la vot a proiectelor de hotarari aflate pe ordinea de zi.
5. In calitate de consilier municipal am mai participat la urmatoarele activitati :
- m-am implicat activ in diferite proiecte care privesc promovarea activitatilor sportive de
toate genurile precum si incurajarea si sprijinirea practicarii acestora de catre toti copiii incepand
de la gradinita si pana la cei de clasele a XII-a;
- am participat in aceasta perioada la diferite activitati,manifestari,actiuni
sociale,culturale, economice,sportive,religioase,actiuni ce privesc starea de sanatate a cetatenilor,
desfasurate pe raza Municipiului Braila;
-am participat impreruna cu toti colegii consilieri municipali la activitatile de dezapezire
de pe raza municipiului Braila sub coordonarea d.nului Primar Dragomir Viorel Marian;
- mi-am desfasurat activitatea de pana acum de consilier municipal in conformitate cu
prevederile legale si constitutionale, in folosul comunitatii, venind in sprijinul cetatenilor
Municipiului Braila, incercand sa identific, sa aduc la cunostinta Consiliului Local Municipal
Braila si sa rezolv cat mai multe dintre problemele sesizate de catre cetateni.
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