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IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

Consilier local: PSD, Dosca ş  Constantin 

Subsennnatul Doscaş  Constantin, nnennbru al organiza ţiei Partidului Social Dennocrat 
Tecuci, având func ţia de consilier local din partea organiza ţiei PSD Tecuci ann fost validat prin 
HCL nr. 205/ 31.10.2018. 

În confornnitate cu prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul ale ş ilor locali voi prezenta 
urnnătorul raport privind activitatea nnea in perioada noiennbrie - decennbrie 2018. 

Având func ţia de consilier local ann fost nunnit prin HCL nr. 207/31.10.2018 s ă  fac parte din 
Connisia nr.4 — „Activit ăţ i ştiinţifice, invăţănnânt, sănătate, cultură , protecţie socială" ş i sunt 
Secretar al connisiei. 

in calitate de consilier local pentru fiecare şedinţă  de connisie sau de plen a Consiliului 
Local Tecuci ann luat la cuno ştinţă  de ordinea de zi, ann studiat ann ănunţit proiectele de hotărâre 
propuse, procesele-verbale de şedinţă , iar in cadrul connisiei ann dezb ătut problennele supuse 
aviză rii Connisiei. 

1n cadrul şedinţelor connisiei in calitate de Secretar al acestei ann respectat prevederile art. 
51 din Regulannentul de Organizare ş i Funcţionare a Consiliului Local in sensul de a convoca la 
solicitarea Preşedintelui şedinţele de connisie, ulterior ann avizat, dup ă  ce au fost dezb ătute 
rapoartele de avizare a tuturor proiectelor de hot ă râre ce trebuiau avizul connisiei din care fac 
parte. Ann asigurat redactarea avizelor la proiectele de hot ărâre la care connisia trebuia sa dea 
aviz şi ann Intocnnit procesele-verbale ale Connisiei de specialitate i ann ţ inut evidenţa participă rii 
la şedinţe a nnennbrilor connisiei. 

Pe intreaga perioadă  ann participat la toate şedinţele de connisie din perioada noiennbrie-
decennbrie 2018. 

Ann participat la toate şedinţele de Consiliul local din perioada noiennbrie-decennbrie 2018 
unde ann sus ţine proiectele de hotă râri necesare desfăşurării in bune condi ţii a activităţ ii 
Municipiului Tecuci. 

Ann studiat toate infornn ările connpartinnentelor din aparatul propriu ş i ale direcţiilor din 
subordinea Consiliului local al nnunicipiului Tecuci ce au fost depuse la nnapele de şedinţă . 

Ann dat curs, de asennenea, tuturor invita ţillor la eveninnentele culturale organizate din 
ini ţiativa Consiliului local sau a altor institu ţii publice. 

Toată  activitatea nnea s-a desf ăşurat in spiritul colectivit ăţii locale, iar consider c ă  prin 
activitatea depus ă  prin vot ann acţ ionat in interesul cet ăţennor Municipiului Tecuci. 

Consr.sTA‘ţal, 
Doscaş  Co\mOntin 


