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CONSLUL LOCAL 
8 O 5 O O TECUCI, sr. 1 Decembrie 1918 nr0 66; 

Subsemnata Dumitriu Gina Georgeta, membru al organiza ţiei PSD Tecuci, având 
funcţia de consilier local din partea organiza ţiei PSD Tecuci, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată, art.52 alin.4 şi a 
dispoziţiilor art.50 alin3 din legea nr.393/2004 privind Statul ale şilor locali, voi prezenta 
următorul raport privind activitatea mea în perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017. 

În calitate de consilier Iocal, fac parte din Comisia nr.3 - ,,Activităţi stiintifice, 
învăţământ, sănătate, cultură , protec ţie socială  şi sunt Preedinte al comisiei. 

Pe întreaga perioadă  am participat la şedinţele de comisie în număr de 29 , precun 
si 	şedinţele în plen 28 astfel:; 1 1- sedinte ordinare; •7- sedinte extraordinare ş i 
edin ţe de îndată  convocate de domnul Primar si am c ăutat soluţii pentru rezolvarea 

petiţii venite spre analiz ă . 

De asemenea, men ţionez faptul că  pentru fiecare şedinţă  de comisie sau de plen a 
Consiliului Local Tecuci am luat la cunostinjâ de ordinea de zi, am studiat amănunţit 
proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am 
dezbătut problemele supuse aviz ării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi 
detalii de la factorii responsabili din cadrul Prim ăriei Municipiului Tecuci sau ini ţiatorilor de 
proiecte de hotărâre. 

Am participat la toate 5edin ţe1e de Consiliul local pentru a sus ţine proiectele de 
hotărâri necesare desfa şurării în bune condi ţii a activităţii Consiliului local si am fost 
iniţiator privind acordarea burselor de performan ţă  si a burselor medicale pentru elevii d 
invăţărnântul preuniversitar în anul scolar 2016 -2017 la HCL nr. 174/31.082017 -privi. 
completarea H.C.L. nr. 1 05/25 .05.20 1 7. 

Am participat ca reprezentant al Consiliului local, la sedintele Consiliul de 
administratie al scolilor în care sunt desemnat ă, unde am avut ocazia s ă  iau Ia Cuno ştinţă  
despre anumite situaţii din scoalâ si pe cât posibil s ă  le rezolvam la nivel de UAT. 



Am luat legătura cu compartirnentele de specialitate în vederea clarific ăru 
aspectelor prezentate în rapoartele de speca1itate ale proiectelor de hot ărâri. 

Am studiat toate inform ările compartimentelor din aparatul propriu şi ale 
direcţiilor din subordinea Consiliului local al Municipiului Tecuci. 

Am dat curs, de asemenea, invita ţiilor la evenimentele culturale organizate din 
iniţiativa Consiliului local sau a altor instituţii publice. 

Toată  activitatea mea sa desa şurat în spiritul colectivităţii locale. 

Consilier local, 
Dumiti 
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