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RAPORT 

ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE PE ANUL 2019 

ÎN CADRUL CONSILIUL LOCAL TECUCI 

Subsemnatul CÎMPANU TUDOR în conformitate cu prevederile Legii 
nr.215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată, art.5 1 alin.4 şi a 
dispoziţiilor art.50 alin.3 din Legea nr.393/2004 privind Statul ale şilor locali, voi 
prezenta următorul raport privind activitatea mea pe anul 2019. 

Raportul pe care îl prezint, este o parte a aetivit ăţii pe care am avut-o în anul 
2019, în calitate de reprezentant al comunit ăţii tecucene in Consiliul Local Tecuci. 

In calitate de consilier local, fac parte din Comisia nr.1 - ,,Buget/ Finan ţe ş i 
deţin funcţia de membru al acesteia. 

Pe întreaga perioad ă, în eare am de ţinut funcţia de consilier local, am 
participat la toate sedintele de comisie, precum şi la şedinţele ordinare, 
extraordinare si deîndată  convocate de Primarul Municipiului Tecuci. 

Preeizez faptul c ă  pentru fiecare şedinţă  de comisie sau de plen a Consiliului 
Local Tecuci am luat la cuno ştinţă  de ordinea de zi, am studiat am ănunţit 
proiectele de hotărâre propuse, procesele-verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei 
am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, solicitând în anumite situa ţii, 
explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din cadrul Prim ăriei Municipiului 
Tecuci sau iniţiatorilor de proiecte de hot ărâre. 

Am luat legătura cu compartimentele de specialitate în vederea clarifie ării 
aspectelor prezentate în rapoartele de specialitate ale proiectelor de hot ărâri. 

Consider că  am făcut tot ce era posibil pentru a cunoa şte toate aspectele 
activităţii administraţiei publice, precum ş  opiniile, preocupările şi interesele 
societăţii civile, am participat la dezbaterile din comisii, la consult ări pe marginea 
proiectelor de hot ărâri importante, diverse evenimente publice, în desf ăşurarea 
cărora prezenţa consilierilor locali a fost necesară, am răspuns alături de ceilalţi 
membri la toate peti ţiile adresate comisiei 1 din care fac parte. 

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



In Intreaga activitate desf ăşurată  In calitate de ales local am respectat 
interesele cet ăţenilor exprimate in cadrul intalnirilor avute ad-hoc cat si prin 
intermediul mijloacelor mass-media. 

Toată  activitatea mea s-a desfăşurat in spiritul legii şi in serviciul 
colectivităţii locale, de asemenea consider c ă  indeplinirea atribuţiile ce-mi revin in 
calitate de consilier local a avut de câ ştigat deoarece am tinut audiente cu cet ăţenii 
la sediul partidului ( intrucat consilierii locali nu au destinat un birou in care se pot 
tine audiente sau intalniri cu cet ăţenii), in fiecare zi de luni a s ăptămânii, Intre orele 
16.00-18.00. 

Consilier local, 

Tudor CiMPANU 
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