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ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ , 

ÎN PERIOADA 25 MAI —DECEMBRIE 2017 

Subsemnatul Mîrza Vasilic ă-Cristinel, membru al organiza ţiei Parlidul 
Micarea Populară , având funcţia de consilier local, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.21512001 privind administraţia publică  locală , republicată , art.51 alin.4 şi a 
dispoziţiilor art.50 alin.3 din Legea nr.393/2004 privind Statul ale ş ilor locali, voi 
prezenta urm ătorul raport privind activitatea mea în perioada 25 mai —decembrie 
2017. 

Prin H.C.L. nr. 113 din 25.05.2017 am fost validat în func ţia de consilier local, 
iar prin H.C.L nr. 115125.05.2017 am fost numit în comisia de specialitate nr. 2, 
unde de ţin funcţia de Preedinte al comisiei. 

ln calitate de consilier local, fac parte din Comisia nr.2 - ,,Organizarea ş i 
dezvoltarea urbanistic ă , realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice ş i de arhitectură  ş i deţin funcţia de Preedinte 
a acesteia. 

Pe întreaga perioad ă , am participat la toate şedin ţele de comisie, precum ş i 
ori de câte ori a fost nevoie pentru toate şedinţele, ordinare, extraordinare ş i de 
îndată  convocate de domnul Primar al Municipiului Tecuci. 

Precizez faptul că  pentru fiecare şedinţă  de comisie în calitate de Preedinte 
am respectat prevederile art. 20 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare si funcţionare a consijiilor locale, iar la sedintele de 
plen a Consiliului Local Tecuci am luat la cuno ştinţă  de ordinea de zi, am studiat 
amănun ţit proiectele de hot ă râre propuse, procesele-verbale de şedinţă , iar în 
cadrul comisiei am dezb ătut problemele supuse aviz ă rii Comisiei, solicitând în 
anumite situa ţii, explicaţ ii şi detalii de la factorii responsabiii din cadrul Prim ă riei 
Municipiului Tecuci sau ini ţiatorilor de proiecte de hotă râre. 

Am participat la şedinţele de Consiliul local, în num ă r de 19 sedinte de plen 
(7 sedinte ordinare, 1 sedintâ extraordinară  si 11 sedinte de îndat ă ), pentru a putea 
alături de colegii mei să  susţinem proiecte de hotărâri necesare desfăşură rii în bune 
condiţii a activităţ ii Consiliului local Tecuci ş i a rezolva probleme de urgen ţă . 
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În plenul sedintelor de Consiliu local mi-am exprimat opiniile pe marginea 
proiectelor de hotă râre, am intervenit înainte de a se supune la vot, dac ă  a fost 
cazul, hotă rârile la care am observat c ă  există  o problemă  neclară  din punct de 
vedere tehnic sau economic. 

ln cadrul şedinţelor ale comisiei am convocat în calitate de Preedinte si am 
stabilit ordinea de zi, iar al ături de membrii acesteia am avizat, 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, precum am adus si amendamente la 
proiecte de hotă râre. 

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. 

Am luat act de problemele semnalate de c ătre cetăţeni si am adus la 
cunoştinţă  executivului în cadruledin ţelor de plen ale Consiliului Local. 

Am fost pe teren i am urm ă rit, alături de ceilal ţ i membrii ai comisiei, lucr ă rile 
de la străzi, precum am venit si cu propuneri aa cum sunt prev ăzute în procesele - 
verbale. 

Consider că  am făcut tot ce era posibil pentru a cunoa şte toate aspectele 
activităţii administra ţiei publice, precum ş i opiniile, preocupă rile ş i interesele 
societăţ ii civile, am participat la dezbaterile din comisii, la consult ă ri pe marginea 
proiectelor de hotă râri importante, diverse evenimente publice, în desfăşurarea 
că rora prezen ţa consilierilor locali a fost necesar ă , am răspuns, alături de ceilal ţ i 
membrii, la toate peti ţ iile adresate comisiei din care fac parte. 

De asemenea, fac parte din Consiliul de Administraţ ie si Consiliul de 
Asigurarea Calit ăţ ii educaţiei în unităţ ile de învăţământ aa cum am fost repartizat 
prin Hotărârea Consiliului Local si am participat la acestea de câte ori am fost 
convocat. 

Am dat curs tuturor invita ţ iilor la evenimentele culturale organizate din 
iniţiativa Consiliului local sau a altor institu ţii publice. 

ln întreaga activitate desfăsurată  în calitate de ales local am respectat 
interesele cetăţenilor. 

Toată  activitatea mea s-a desfăşurat în spiritul legii ş i în serviciul colectivit ăţ ii 
locale. 

Faţă  de cele arătate consider că  prin activitatea mea, dar si prin vot, am 
susţ inut toate proiectele importante pentru Municipiul Tecuci. 

Consilier local, 
Mîrza Vasilică  Cristinel 
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