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01.01.2012017-31.12.2017 

ln cadrul Consiliului Local Tecuci 

ln conformitate cu legea 544/2001privind administratia publica locala si 

1g393/2004privind statutul alesilor locali,voi prezenta urmatorul raport de 

activitate pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 

in anul 2017 nu a intervenit nici o modificare a pozitiei mele in cele doua 

comisii si anume ,mi am desfasurat activitatea de consilier local in comisia de 

specialitate nr2-,,Organizare si dezvoltare urbanistica,realizarea lucrarilor 

publice,protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si 

arhitectura unde detin functia de secretar si in comisia de validare a 

mandatelor detinand functia de presedinte. 

Pe intreaga perioada am participat la toate sedintele 

ordinare,extraodinare si de indata ,ale Consiliului Local ,si la toate 

sedintele comisiilor de specialitate. 

Mentionez faptul ca pentru toate sedintele de comisie sau de plen ale 

Consiliului Local Tecuci,am analizat in detaliu fiecare proiect al ordinei de zi si 

am solicitat in functie de fiecare caz detalii si lamuriri de la persoanele 

responsabile din cadrul Primarîei Municipiului Tecuci. 



Am fost in consiliile de admistratie ale urmatoarelor unitati de 

invatamant, Scoala Gimnaziala,,St.O. Josif ,Colegiul National,,Elena Caragiani 

si ColegiuJ National,, Spiru Haret unde am participat Ja toate sedintele 

convocate de reprezentantii acestora.Si in anul 2017 am fost reprezentanta 

Consiliului Local, in ConsiJiul de Administratie aJ Spitalului Municipal,, Anton 

Cincu Tecuci,unde am fost aleasa in functia de presedinte. 

Pe tot parcursul anului am participat la multe evenimente publice unde 

prezenta mea in calitate de consilier Jocal a fost necesara. 

Adaug faptul ca in toata aceasta perioada am fost alaturi de cetatenii 

Municipiului Tecuci,deplsandu-ma in teritoriu ,discutand problemele legate de 

administratie locala,investitii,infrastructura si diferite teme sociale 

Saptamanal am avut intalniri cu cetatenii prin progamul de audiente tinut la 

sediuJ din Tecuci aJ Partidului Social Democrat. 

lntreaga activitate de consiJier local s-a desfasutat in spiritul legii si in interesul 

comunitatii tecucene,motiv pentru care consider ca mi-am realizat atributiile 

pe care le am in caJitate de consilier local. 

Cu stima 

M o n ica, D ia co n u 
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