
ÎN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2017 

ÎN CADRUL CONSILIULUJ LOCAL TECUCI 

Subsemnatul Croitoru Cezar, membru al organiza ţiei Uniunea Na ţ ională  
pentru Progresul României având func ţia de consilier local, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.21512001 privind administra ţia publică  locală , republicată , art51 
alin.4 ş i a dispoziţiilor art.50 alin.3 din Legea nr.393/2004 privind Statul a ăeş ilor 

locali, voi prezenta urm ătorul raport privind activitatea mea pentru perioada ianuarie 
- decembrie 2017. 

Menţionez că  prin H.C.L. nr. 132 din 17.11.2016 am fost validat în func ţia de 
consilier local. 

Raportul pe care îl prezint, este o parte a activit ăţii pe care am avut-o în 

perioada ianuarie-decembrie 2017, în calitate de reprezentant ă  a comunităţ ii 

tecucene. 
În caiitate de consilier local, fac parte potrivit HCL nr. 133/17.11.2016 din 

Comisia nr.5 - ,, Administra ţia Publică  Locală , juridic, apă rarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor si libert ătilor cetătenilor ş i detin functia de Presedinte al 

acesteia. 

Pe întreaga perioad ă , în care am detinut functia de consilier local, am 

participat la toate şedinţele de comisie, precum ş i ort de câte ori a fost nevoie pentru 
toate şedinţele, ordinare, extraordinare ş i de îndată  convocate de domnul Primar al 

Municipiului Tecuci 
Men ţionez faptul că  pentru fiecare şedinţă  de comisie sau de plen a 

Consiliului Local Tecuci am luat la cunostintă  de ordinea de zi, am studiat am ănunţit 

proiectele de hotărâre propuse, procesele-verbale de şedinţă , iar în cadrul comisiei 

am dezb ătut problemele supuse aviz ă rii Comisiei, solicitând în anumite situa ţ i, 

explica ţ ii ş i detalii de la factorii responsabiii din cadrul Prim ă riei Municipiului Tecuci 

sau ini ţiatoriior de proiecte de hot ă râre. 
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Am participat Ia şedin ţeie Consiliului Iocal, în num ă r de 28 sedinte de plen (1 1 
edin ţe ordinare, 7 sedintâ extraordinar ă  si 10 sedinte de îndată ), pentru a putea 

susţine proiecte de hot ă râri necesare desfăş urării în bune condi ţii a activit ăţ ii 
Consiliului local Tecuci ş i a rezolva probleme de urgen ţă . 

În calitate de Presedinte al comisiei de specialitate nr. 5 am convocat si stabilit 
edin ţele precum si ordinea de zi a acestora, astfel în cadrul celor 28 şedinţe ale 

comisiei am avizat favorabil, dup ă  ce au fost analizate ş i dezbătute, rapoartele de 
avizare a tuturor proiectelor de hot ă râre la care trebuia avizul comisiei din care fac 
parte în numă r de 287, precum am participat la toate sedintele de comisie. 

Am luat leg ătura cu compartimentele de specialitate în vederea clarific ă rii 
aspectelor prezentate în rapoartele de specialitate ale proiectelor de hot ă râri. 

Fac parte din Consiliul de Administra ţ ie si Comisia de asigurare a calit ăţ ii 
educa ţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Tecuci, asa cum am fost repartizat prin Hot ă rârea Consiliului Local si am participat 
la sedintele acestora ori de câte ori am fost convocat. 

Consider că  am făcut tot ce era posibil pentru a cunoa şte toate aspectele 
activităţii administra ţiei publice, precum şi opiniile, preocup ă rile ş i interesele 

societăţii civile, am participat la dezbaterile din cornisii, la consult ă ri pe marginea 

proiectelor de hot ă râri importante, diverse evenimente publice, în desfăşurarea 
că rora prezen ţa consilierilor locali a fost necesară . 

Am dat curs, de asemenea, tuturor invita ţiilor la evenimentele culturale 
organizate din ini ţiativa Consiliului local sau a altor institu ţii publice. 

Men ţionez că  în activitatea desfă urată  în calitate de ales local am ac ţionat cu 

bună-credintă , corectitudine fată  de interesele comunit ă tii 

Apreciez că  în perioada Ja care se face referire în prezentul raport, am 

actionat cu bun ă  - credintă , corectitudine, probitate profesional ă  si fidelitate fată  de 

comunitatea local ă  care m-a trimis în Consiliul local al Municipiului Tecuci. 


