Către,

Consiliul Local Municipal Brăila
Brăi l a, str. Piaţa Independentei nr. 1, jud. Brăila

RAPORT DE ACTIVITATE
Consilier Local George Marius CARANICA

2020 - 2021

Activitat ea În calitate de consilier municipal s-a desfăşurat În conformitate cu
prevederile legale În vigoare, cu statutul aleşilor locali si cu Regulamentul de
Organizare si Funcţionare al C.L.M . Brăila.
In calitate de consilier, alături de colegii din grupul de consilieri ai P.S.D, am
urmărit ca activitatea, luările de poziţii şi amendamentele pe care le-am făcut să fie În

folosul cetăţenilor municipiului Brăila .
Activitatea a cuprins atât problemele legate de calitatea de preşedinte În
Comisia nr. 5 de Administraţie Publică Locală, Juridică, Relaţii Publice, 8părarea
OrdiniLEublice, Integrare si Relaţii Intemaţionale, cât şLatribuţiile suplimentare
rezultate din calitatea de consilier municipal, astfel :

1.

Şedinţele

Consiliului Local Municipal Brăila

In calitate de consilier am luat parte la şedinţele ordinare, extraord inare şi de
indată ale Consiliului Local Mun icipal În cadrul cărora mi-am expus părerea asupra

proiectelor de hotărâri . Şedinţele au fost ţinute În format online, prin intermediul
aplicaţiei

II.

Zoom .

Comisia nr. 5 de
apărarea

administraţie publică loca/~ juridică, relaţii publice,

ordinii publice, integrare si relaţii intemaţionale
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In cad ru I Comisiei nr. 5 de administraţie publică locală, juridică, relaţii publice,
apărarea

ordinii publice, integrare si

relaţii intemaţionale, am luat parte la toate

şedinţele de comisii În şedinţele programate am dezbătut şi am avizat toate

proiectele de hotărâri care au Îndeplinit condiţiile prevăzute de lege. Î,: perioada
Pandemiei d e COVID-19, am ţinut şedinţele de comisie in format online, prin
intermediul aplicaţiei Zoom.
In cad ru l şedinţelor de comisie, alături de colegii consilieri, am făcut propuneri
la unele proiecte prezentate, am avizat proiectele de hotă râri CLM .

III.

Reprezentantul acţionarului majoritar În cadrul AGA la ECO SA Brăila

O parte din activitatea de consilier s-a desfăşurat şi În cadrul Adunărilor
Generale a Acţionarilo r de la ECO S.A. Brăila, unde am fost numit Încep'ând cu anul
2012. Mi-a fost prelungit mandatul cu aprobarea CLM Brăila În anul 2016 pentru 4 ani
de zile şi În 2020 pentru Încă 4 ani de zile.
A m participat la toate adunăril e generale a acţionarilor, am aprobat proiectele
de hotărâri A G.A şi am propus proiecte viitoare de interes pentru socie~ate .
In cadrul CLM Brăila am propus şi au fost aprobate proiectele de majorare de
capital social al societăţii ECO SA Brăila . Sumele de bani au fost utilizate În special
pentru modernizarea societăţii şi pregătirea acesteia pentru participarea la licitaţia
pentru selectarea operatorului unic din judeţul Brăila.
Împreună cu conducerea executivă si consiliul de administraţie al ECO SA am
pregătit participarea la licitaţie şi am depus Întreaga documentaţie la' autoritatea

competentă. În acest moment ne aflăm În ultima fază a licitaţiei, urmează să fie
anunţat câştigătorul

În termen de o lună.

Consider că, societatea ECO S.A Brăila , unde CLM Bră ila este acţionar
majoritar, a avut un progres important În ultimii ani de zile şi are toate şansele să
devină operator unic. Trebuie subliniat ca participă la o licitaţie unde sunt doi
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concurenţi

foarte puternici din punct de vedere economic şi al experienţei În

domeniu .

IV.

Reprezentant ul CLM Brăila În AGA la HC DUNĂREA BRĂILA

Am fost numit În AGA la HC Dunărea Brăila Începând cu anul 2012 şi am fost
reconfirmat În anul 2016 şi 2020.
Am deţinut În cadrul clubului funcţia de membru În cadrul Consiliului
, . .Director
(2012 - 2014), funcţia de Vicepreşedinte (2014 - 2016) şi de Preşed i nte al Clubului
(2016 - prezent).
Tn calitatea de Preşedinte Executiv al HC Dunărea Brăila şi de membru În AGA
şi C.D., m-am implicat zilnic În activităţile clubului Începând cu Întocmirea proiectului

de buget şi până la formarea grupelor de juniori.
Tn acest moment, clubul are secţii de baby handbal, mini handbal, junioare 4,
junioare 3, junioare 2, echipa de ligă secundă şi echipa de ligă Naţională.
La centrul de copii avem Înscrişi peste 300 de sportivi care practică handbalul În cadrul
clubului gratuit.
Echipa de Liga Naţională a avutanul acesta rezultate internaţionale deosebite:

HC

Dunărea Brăila

s-a calificat in sferturile

competiţiei

feminine EHF European

Leag ue, dupi ce am Învins echipa rusi Kuban Krasnodar.
Este cel mai bun rezultat al clubului În competiţia europeană, de la Înfiinţarea
clubului. Pentru următorul sezon, la nivel de Echipa de ligă Naţională - ne dorim să
ne calificăm În Cupele Europene, având În vedere că au fost transferate mai multe
jucătoare

cu potenţial şi experienţă, iar la nivel de Centru de copii - să formăm cât

,

.

mai mulţi tineri din judeţul Brăila ca viitori handbalişti.

V.

Rep rezentantul

Consiliului

Local

Municipal

Brăila

În

Consiliile de

Administraţie de la următoarele unităţi de Învăţământ:

- Colegiul National "Gheorghe Munteanu Murgoci" Brăila;
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...

- Liceul Tehnologic "Gh. K. Constantinescu" Brăila.

În cadrul C.A - urilor am studiat şi aprobat curriculumul la decizia şcolii, la
propunerea consiliului profesoral; am aprobat planul de Încadrare cu personal
didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal nedidactic, acolo unde a
fost cazul; am aprobat orarul unităţilor de Învăţământ~
Am participat la toate convocările lunare primite, depunând toate eforturile
pentru desfăşurarea unei activităţi normale În unităţile de învăţământ.
În calitate de reprezentant al CLM Brăila împreună cu ceilalţi colegi din C.A.uri am adoptat bugetele unităţilor de învăţământ am avizat execuţia bugetară la
nivelul fiecărei unităţi de învăţământ...Şj am aprobat planul de dezvoltare instituţională
elaborat de director.

,.
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