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CONSILIER LOCAL - Dumitriu Gina Georgeta 

ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 

IANUARIE 2018-DECEMBRIE 2018 

ÎN CONSILJUL LOCAL TECUCI 

Subsemnata Dumitriu Gina Georgeta, membru al organiza ţiei PSD Tecuci, având 
funcţia de consilier local din partea organiza ţiei PSD Tecuci, în conformitate cu prevederilc 
Legii rir.2 1 5/200 1 privind administraţia publică  locală, republicată, art.52 alin.4 şi a 
dispoziţiilor art.50 alin.3 din legea nr.39312004 privind Statul ale şilor locali, voi prezenta 
următorul raport privind activitatea mea în perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018. 

În calitate de consilier local, fac parte din Comisia nr.3 - ,,Activit ăţi stiintifice, 
învăţământ, sănătate, cultură, protec ţie socială  şi sunt Preedinte al comisiei alături dc 
doamna Ani Dumbravă-membru si domnul Gheorghe Militici-secretar al comisiei. 

Pe întreaga perioad ă  am participat la şedinţele de plen în număr de 30: 12- sedinte 
ordinare; 1 O- sedinte extraordinare şi 8 sedinte de îndată  convocate de domnul Primar. 

Pentru fiecare sedintâ luat la cuno ştinţă  de ordinea de zi, am studiat am ănunţit proiectelc 
de hotărâre propuse, procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezb ătui 
problemele supuse aviz ării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la 
factorii responsabili din cadrul Prim ăriei Municipiului Tecuci sau iniţiatorilor de proiecte. 

Am analizat toate peti ţiile care au sosit la comisie în vederea emiterii unor puncte dc 
vedere/raspuns, asupra situa ţiilor prezentate si am propus soluţionării cu respectarea 
legislaţiei în vigore. 
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Am participat ca reprezentant al Consiliului local, la şedinţele Consiliul de Administra ţie 
al Şcolilor in care sunt desemnat ă, unde am avut ocazia s ă  iau la cuno ştinţă  despre anumite 
situaţii din şcoală  i pe cât posibil s ă  le rezolvam la nivel de UAT. 

Deasemeni, am fost propus ă  in comisii de evaluare sau de contestare pentru 
evaluare anuala a menegerului institutiei publice de cultura, Biblioteca Municipala„ Ştefan 
Petică„ i al menegerului institu ţiei ,Muzeul„Anton Cincu„. 

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

Am studiat toate informările compartimentelor din aparatul propriu şi ale 
direc ţiilor din subordinea Consiliului local al Municipiului Tecuci. 

Am dat curs, de asemenea, invitaţiilor la evenimentele culturale organizate din 
ini ţiativa Consiliului local sau a altor instituţii publice. 

Toată  activitatea mea s-a desf ăşurat 1n spiritul colectivit ăţii locale. 

Consilier local, 

Dumitriu Gi ri4- --)rgeta 
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