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CONSILIER LOCAL POPESCU RAZVAN

Ianuarie 2018 - Decembrie 2018
In perioada Ianuarie 2018 - Decembrie 2018, activitatea mea in cali tate de consilier
local municipal P .S.D., s-a desfli~urat in conformitate cu Statutul ale~ilor locali, Regulamentul
de organizare si desfli~urare a C.L.M. Briiila, precum ~i cu celelalte acte normative in vigoare
care reglementeaza activitatea de consilier ~i sarcinile ce decurg din aceasta.

Raportul asupra activitii(ii
constand in:

desfli~urate

cuprinde aspecte legate de activitatea mea,

-

membru al comisiei nr. 2 a C.L.M. Briiila - de administrare a domeniului public ~i privat
al municipiului, de organizare ~i dezvoltare urbanisticii, realizarea lucriirilor publice,
protec(ia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice ~i de arhitectura;

-

membru in Consiliul de Administrape la Spitalul de psihiatrie "Sf. Pantelimon" Briiila,
ca reprezentant al C.L.M. Briiila;
membru in Consiliul de Administralie la $coala Gimnaziala nr. 5 "N. Kazantzakis"
Bri'iila;

-

membru in Consiliul de Administralie la $coala Gimnaziala nr. 11 " I. L. Caragiale"
Briiila;
membru in Consiliul de Administralie la $coala Gimnazialii nr. 19 "M. Kogiilniceanu"
Braila;

-

membru in Consiliul de Administralie la Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret"
Briiila;

In cadrul comisiei nr. 2 a C.L.M. Briiila - de administrare a domeniului public ~i privat
al municipiului, de organizare ~i dezvoltare urbanisticii, realizarea lucriirilor publice, proteclia
mediului inconjuriitor, conservarea monumentelor istorice ~i de arhitectura, am avut in vedere
urmiitoarele:
-

dezbaterea tuturor proiectelor de hotiiriiri care indeplineau condiliile legale pentru a fi
discutate in plenul C.L.M. Briiila
verificarea in teren a unor aspecte ce lin de continutul unor proiecte de hotiiriiri ale
C.L.M. Briiila
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formularea unor propunen, pentru imbunata(irea sau explicarea unor proiecte de
hotarari
invitarea la discu(ii in cadrul comisiei a unor directori ~i ~efi de servicii din cadrul
Primariei Braila. pentru probleme ridicate in cadrul comisiei sau constate in activitatea
de teren.
in calitate de consilier local municipal am participat la toate ~edintele comisiei din care
fac parte, de asemenea am participat la toate ~edin(ele ordinare si extraordinare ale C.L.M.
Braila.
in cadrul ~edin(elor ordinare ~i extraordinare intrunite ale Consiliului Local Municipal
Braila, am luat parte ~i am votat la toate proiectele de hotarari expuse, viziind interesul
cetateanului.
Conform Statutului ale~ilor locali, am acordat purtat discu(ii cu cetateni din municipiul
Braila, si am participat la intalniri pe diverse teme de interes. Aceste discutii si consultari
vor contribui la elaborarea unor proiecte de hotarari de Consiliul Local.
In calitate de membru in Consiliul de Administratie al unita(ilor de lnvii(amiint, am
participat la ~edin!ele de CA sau alte activitati legate de domeniul educa(iei la care am fost
convocat.
In Consiliul de Administra(ie al Spitalul de psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila, am
dezbatut principalele probleme de strategie, de organizare ~i functionare a spitalului, am
avizat bugetul de venituri ~i cheltuieli, precum ~i situa(iile financiare trimestriale ~i anuale,
am aprobat masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordan(a cu nevoile de
servicii medicale ale popula(iei.
Mi-am desIa~urat intreaga activitate de consilier local in folosul comunitatii. Am
incercat sa identific nevoile ora~ului , priorita(ile, problemele cu care se confrunta cetatenii,
indiferent de natura lor, probleme pe care Ie-am adus la cuno~tin(a executivului ~i am
urmarit rezolvarea lor acolo unde a fost cazul.
De asemenea, in cali tate de consilier local, am participat la
ac(iuni, manifestari cu caracter social, economic, cultural, religios
in Braila.

serie de evenimente,
~i educativ, desIa~urate
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in perioada urmatoare voi actiona In limitele competentelor oferite de calitatea de
consilier local pentru a rezolva pe cat posibil a nevoilor cetatenilor municipiului Braila.
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