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Perioada: 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017 

Subsemnata DUMBRÂVA ANI - RODICA, rnembr ă  a organizaţiei 

Partidului Naţional Liberal Tecuci, având func ţia de consilier local, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica 

locală, republicată, art. 51 alin,. 4 şi a dispoziţiilor art. 50 alin. 2 din Legea 

nr.393/2004 privind Statul ale şilor locali, voi prezenta următorul raport privind 

activitâtea meape perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017. 

Raportul pe care i 1 prezint, este parte a activit ăţii pe care am avut-o in 

perioada sus-amintit ă, in calitate de reprezentant ă  a comunităţii tecucene. 

in calitate de consilier local, fac parte din Comisia nr. 3 ,,COMISIA 

PENTRU ACTIVITĂŢI ŞTIINTIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ , 

SĂNĂTATE, PROTECŢIE SOCIALĂ  şi deţin funcţia de membru al acesteia. 

Pe întreaga perioadă, in care am de ţinut func ţia de consilier local, am 

participat la toate sedintele de comisie, precum si ori de cate ori a fost nevoie , 

pentru toate sedintele ordinate, extraordinare si de îndat ă, convocate de domnul 

Primar al Municipiului Tecuci. 

Precizez faptul c ă, pentru fiecare sedinjâ de comisie sau de plen a 

Consiliului Local Tecuci am luat la cuno ştinţă  de ordinea de zi, am studiât 

amănunţit proiectele cle hotărâre propuse, procesele-verbale de sedintâ, iar în 

cadru1 comisiei am dezb ătut problemele supuse avizării Comisiei ,,Activit ăţi 



tiinţitjce, învăţământ, sănătate, cultură, protec ţie socială , solicitând in anumite 

situaţii, explicaţii si detalii de la factorii responsabili din cadrul Prim ăriei 

Municipiului Tecuci sau ini ţiatorilor deproiecte de hot ărâre. 

In perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017, la nivelul Consiliului 

Local Tecuci am avizat, dup ă  ce au fost dezbătute rapoartele de avizare a tuturor 

proiectelor de hotărâre ce aveau nevoie de avizul comisiei din care fac parte, 

conform atribuţii 1 or speciale ale acesteia. 

Am fost pe teren si am urmărit, alături de ceilalţi membri ai comisiei, 

lucrările activităţilor ştiinţifice, învăţământ, săntate, cultură, protec ţie. socială , 

enin1 şi cu propuneri aşa cum sunt prevăzute in procesele-verbale ale comisiei. 

Consider ca am făcut tot ce era posibil pentru a cunoate toate aspec ţele 

activităţii administraţiei publice, precum şi opiniile, preocupările şi interesele 

sciet ţii civile, am participat la dezbaterile din comisii, la consult ări pe marginea : 

proiectelor de hotărâri importante, diverse evenimente publice, in desf ăşurarea 	: - 
cărora prezenţa consilierilor locali a fost necesar ă, am răspuns, alături de ceilal ţi . 

membri, la toate petiţiile adresate comisiei din care fac parte. 	 . 

Am dat curs, de asemenea, tuturor invita ţiilor la evenimentele culturale • . 

organizate din ini ţiativa Consiliului Local sau a altor institu ţii publice. 

• 	În încheiere pot afirma c ă  în întreaga activitate desfă urată  în calitate de 

ales local am respectat interesele cet ăţenilor, toata activitatea mea s-a desf ăşurat 

în spiritul legii şi in serviciul colectivit ăţii locale, de asemenea consider c ă  mi-am 

realizat atribuţiile ce-mi revin in calitate de consilier local. 	 . 
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