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Subsemnatul BULHAC CONSTANTIN, consilier în cadrui Consiliului local Tecuci din partea Partidului Social 

Democrat din data de 10.06.2016, prin acest raport îmi prezint activitatea desf ăşurată  în anul 2017, în conformitate 

cu legea nr. 215/2001 a Administra ţiei publice locate, articolul 51, aliniat 4, republicat ă  cu modifică rile ş i 

completă rile ulterioare. 

Pentru ca votul meu s ă  fie unul con ştient informat, dar şi convins că  aşa este cel mai bine pentru 

comunitatea pe care o reprezint, am studiat de fiecare dat ă  cu atenţie, proiectele de hot ă râre supuse aprob ă rii 

plenului Consiliului local. În cadrul celor 30 de şedinţe ordinare, 7 extraordinare şi 11 cie îndată  la care am luat parte 

am votat toate proiectele de hot ă rîri expuse, vizând interesul cet ăţeanului. 

Am făcut tot ceea ce mi-a stat în putin ţă  să  identific nevoile ora şului, priorităţ ile, problemele cu care se 

confruntă  cetăţenii, indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cuno ştinţa executivului urm ă rind 

totodată  rezolvarea lor acolo unde a fost cazul. 

Menţionez faptul că  sunt membru at Comisiei nr. 4 Servicii publice şi comerţ  , din care mai fac parte 

domnul consilier SAMIR OANCĂ  - pre şedintele ş i domnul consilier FĂRCĂŞANU GRIGORE - secretar. 

Pentru fiecare şedinţă  de comisie sau plen a consiliului local, am luat la cunotin ţă  de ordinea de zi, 

procesele verbale de şedinţă , iar în cadrul comisiei am dezb ătut problemele supuse aviz ă rii solicitând în anumite 

situaţii, explica ţ ii şi detalii de la factorii responsabili din cadrul Prim ă riei municipiului Tecuci sau ini ţiatorilor de 

proiecte de hotă râre. 

În ceea ce prive şte legătura cu cet ăţenii aceasta este stabilit ă  şi întreţinută  prin participarea meala întâlniri 

organizate sau ocazionale cu cet ăţenii municipiului şi prin intermediul audien ţelor pe care le-m acordat !a sediul 

P.S.D., noi consilierii locali neavând un spa ţiu amenajat şi destinatîn cadrul prim ă riei. 

Aceste întâlniri mi-au dat posibilitatea s ă  cunosc problemele de zi cu zi cu care se confrunt ă  concetăţenii 

noştri străduindu-m ă  să  le rezolvîn m ăsura competen ţelor oferite de func ţia de consilier. 

În calitatea de consilier local am depus la termen şi în conformitate cu prevederile Iegale în vigoare a 

declara ţiilor cle avere şi interese personale. 

15.03.2017 	 Consitier local, 
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