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Prezentul raport imi prezlnta activitatea in calitatea de consilier local din partea 

Partidului Social Democrat desfasurata in anul 2018, in conformitate cu Legea nr. 215/2001 

a Administratiei publice locale, articolul 51 , aliniat 4, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare 

Raportez ca am reusit sa particlp la toate sedintele Consiliului Local, ordinare, 

extraordinare sau deindata din cursul anu]ui 2018, votand majoritatea proiectelor de 

hotarare supuse aprobarii plenuIui 

La fiecare sedinta de consiliu, am studiat cu atentie proiectele supuse aprobarii, 

astfel ca votul meu sa fie unul constient, informat, dar si convins ca asa este cel mai bine 

pentru comunitatea pe care o reprezint 

Mentionez, de asemenea , ca am avut si o initiativa de proiect de hotarare si anume 

aceea de ai acorda domnului comandor Chis Gheorghe Dorel titlui de cetatean de onoare al 

municipului Tecuci , avand in vedere intraga sa cariera militara, dar si activitatea voluntara 

depusa pentru infiintarea unei Expozitii permanente de aeronautica a Moldovei , ce 

apartine Filialei Tecuci a Asociatiei romane pentru propaganda si istoria aeronauticii, 

proiect ce a adunat maximum de voturi 

ln cadrul Comisiei nr 4 a Consiliului Local, Servicii Publice si Comert, al carui 

presedinte este domnul Oanca Samir Vasile, iar domnul Doscas Constantin este secretar, 

am participat la toate convocarile , fiind un membru activ la toate dezbaterile, iar acolo 

unde a fostcazul , am solicitat anumite situatii ,explicatii si detalii de la factorii responsabili 

din cadrul Primariei Municipiului Tecuci sau initiatorilor de proiecte de hotarare 

ln calitate de reprezentant al Consiliului Local in consiliilor de administratie al Scolii 

Dimitrie «Sturdza Tecuci si al Colegiul National Agronomic, am participat la majoritatea 

comvocarilor, avand si aici o pozitie activa reusind sa contribui la aprobarea unor investitii 

majore, cum ar fi dotarea cu mobilier scolar.a 4 sali de clasa si refacerea gpurilor sanitare la 

scoala Dimitrie Sturdza si demarareaunui proiect privind amenajarea terenului de sport la 

C.N.A Tecuci.• 



ln ceea ce priveste legatura cu cetatenii, aceasta este stabilita si intretinuta prin 

participarea mea la intanliri organizate sau ocazionale cu cetatenii municipiuiui si prin 

intermediul audientelor pe cate le-am acordat la sediul P.S.D., noi consilierii locali ne avand 

un sptiu amenajat si destinat in cadrul prirnariei. 

Aceste intanliri mi-au dat posibilitatea sa cunosc problemele de zi cu zi cu care se 

confrunta cetatenii nostri, straduindu-ma sa le rezolv in masura competentelor oferite de 

calitatea mea de consilier local. 

Am dat curs ,de asemenea , tuturor invitatiilor la evenimentele sociale, 

comemorative, culturale, etc ,organizate din initiativa Consiliului Local sau a celorlalte 

institutii publice locale cu prilejul sarbatori sau evenimente din viata si activitatea 

tecucenilor.  
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