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RAPORT DE ACTIVITATE
CONSILIER LOCAL POPESCU RĂZVAN
Ianuarie 2020 - Decembrie 2020
În perioada Ianuarie 2020 - Decembrie 2020, activitatea mea în calitate de consilier
local municipal P.S.D., s-a desfăşurat în conformitate cu Statutul aleşilor locali, Regulamentul
de organizare si desfăşurare a C.L.M. Brăila, precum ş i cu celelalte acte normative în vigoare
care reglementează activitatea de consilier şi sarcinile ce decurg din aceasta.

Raportul asupra
constând în:

activităţii desfăşurate

cuprinde aspecte legate de activitatea mea,

-

membru al comisiei n1". 2 a C.L.M. Brăila - de administrare a domeniului public şi privat
al municipiului , de organizare ş i dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice ş i de arhitectură;

-

membru în Consiliul de Admini straţie la Spitalul de psihiatrie "Sf. Pantelimon"
ca reprezentant al C.L.M. Brăila;

-

membru în Consiliul de

Brăila,

Admini straţie

la

Şcoala Gimnazială

n1". 5 "N. Kazantzakis"

Administraţie

la

Şcoala Girnnazială

n1". I 1 ,,1. L. Caragiale"

Brăila;

membru în Consiliul de
Brăila;

-

membru în Consiliul de

Administraţie

la

Şcoala Gimnazială

n1". 23 "M . Eminescu"

Brăila ;

-

membru în Consiliul de

Administraţie

la

Şcoala Gimnazială

-

membru în Consiliul de

Administraţie

la Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"

-

membru în Consiliul de

Administraţie

la

Grădiniţa

n1". 48

m. 7 ,,1. Creanga"

Brăila ;

Brăila;

Brăila.

În cadrul comisiei n1". 2 a C.L.M. Brăila - de administrare a domeniului public şi privat
al municipiului, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, am avut în vedere
următoarele:

-

dezbaterea tuturor proiectelor de
discutate în plenul C.L.M. Brăila

hotărâri

1

care îndeplineau

condiţiile

legale pentru a fi

_ ~

-

- _. . ,.

verificarea în teren a unor aspecte ce
C.L.M. Brăila
formularea unor propuneri, pentru

ţin

de

conţinutul

îmbunătăţirea

unor proiecte de

hotărâri

ale

sau explicarea unor proiecte de

hotărâri

invitarea la

discuţii

Primăriei Brăila.

în cadrul comisiei a unor directori şi şefi de servicii din cadrul
pentru probleme ridicate în cadrul comisiei sau constate in activitatea

de teren.
În calitate de consilier local municipal am participat la toate şedinţele comisiei din care
fac parte, de asemenea am participat la toate şedi nţele ordinare şi extraordinare ale C.L.M.
Brăila.

În cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare întrunite ale Consiliului Local Municipal
Brăila, am luat parte şi am votat toate proiectele de hotă râri expuse, vizând interesul
cetăţeanului.

Conform Statutului aleşilor locali, am purtat discuţii cu cetăţeni din municipiul Brăila,
şi am participat la întâlniri pe diverse teme de interes. Aceste discuţii şi consultări vor
contribui la elaborarea unor proiecte de hotărâri .
În calitate de membru în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ, am
participat la şed inţele de CA sau alte activităţi legate de domeniul educaţiei la care am fost
convocat.
În Consiliul de Administraţie al Spitalul de psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila, am
dezbătut principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare ale spitalului, am
avizat bugetul de venituri şi cheltuieli, precum ş i situaţiile financiare trimestriale şi anuale,
am aprobat măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de
servicii medicale ale populaţiei.
Mi-am desfăşurat întreaga activitate de consilier local în folosul comunităţii. Am
încercat să identific nevoile oraşului, priorităţile, problemele cu care se confruntă cetăţenii,
indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am
urmărit rezolvarea lor acolo unde a fost cazul.
De asemenea, în calitate de consilier local, am participat la o serie de evenimente,
acţiuni, manifestări cu caracter social, economic, cultural, religios ş i educativ, desfăşurate
în Brăila.
În perioada următoare voi acţiona în limitele competentelor oferite de calitatea de
consilier local pentru a rezolva pe cât posi bil a nevoi lor cetăţenilor municipiului Brăila .
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