
RAPORT DE ACTIVITA 	  (1 
AL CONSILIERULUI LOCAL LEONTE I NEŞ, 	jr" TECUC1 

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TE 
PERIOADA 01.11.2018 -  

Ji-L. LUNA ......U. ANUL 24).1.5 

Subsemnatul Leonte Ionel, membru al Partidului Na ţional Liberal, organizaţia 
Municipiului Tecuci, jud.Galaţi având func ţia de consilier local , în conformitate cu prevederile 
Legii 215/2001 privind aclministraţia publică  locală, republicată  art.51 aliniat 4 şi a dispoziţiilor 
art.50 aliniat 2 din Legea 393/2004 privind statutul ale şilor locali, voi prezenta următorul raport 
privind activitatea desfăşurată  în perioada 01.11.2018-31.12.2018 in calitate de consilier local. 

Raportul de activitate pe carell prezint este parte a activit ăţii pe care am desfăşurat-o in 
perioada 01.11.2018-31.12.2018. 

Prin HCL nr.206/31.10.2018 am fost validat în func ţia de consilier local la Consiliul 
Local Tecuci incepând activitatea cu 01.11.2018. 

in cadrul consiliului local Tecuci fac parte din Comisia de specialitate nr.5 " 
Administraţie publică  locală, juridic, Apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor 
libertăţilor cetăţenilor ". 

În perioada 01.11.2018-31.12.2018 — am participat la şedinţele Comisiei de specialitate 
nr.5 şi la şedinţele Consiliului local Tecuci convocate conform Legii 215/2001 privind 
Administraţia publică  locală . 

Ordinea de zi cu proiectele de hot ărâri propuse Consiliului local pentru dezbatere au fost 
analizate şi discutate cu aten ţie în Comisia de specialitate i apoi votate in plenul Consiliului 
local Tecuci. 

Toate proiectele de hotărâri supuse dezbaterii au fost avizate conform legisla ţiei in 
vigoare , în funcţie de atribuţiile comisiei. 

Am susţinut in toate deciziile şi hotărârile supuse dezbaterii s ă  fie in folosul intregn 
comunităţi locale pe care o reprezentăm. 

Am fost pe teren impreun ă  cu ceilalţi membri ai comisiei pentru a verifica realizarea 
lucrărilor specifice comisiei de specialitate In care sunt membru. 

Consider că  am făcut tot ce era posibil pentru a-mi îndeplini cu demnitate mandatul 
incredinţat de cetăţenii Municipiului Tecuci, pe care îi reprezint în Consiliul local Tecuci. 

Am participat la toate activit ăţile i evenimentele organizate de Consiliul local Tecuci. 
In finalul acestui raport pot afirma c ă  intreaga activitate de Consiliul local s-a desf ăşurat 

in spiritul legii şi in folosul comunităţii locale, considerând c ă  mi-am indeplinit toate atribuţiile 
ce îmi revin in calitate de Consilier local. 
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