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RAPORT DE ACTIVITATE 

PRIVIND ACTIVITATEA DESF ĂŞURATĂ  IN PERIOADA

• 01.01.2018 — 31.12.2018 

Subsemnatul MARTIN CRISTINEL MIHAI, membru al Organizaţiei PSD 

Tecuci, având func ţia de consilier local, în conformitate cu dispozi ţiile art.51, alin 4, din 

Legea nr.215/2001, privind adminis -traţia publică  locală, republicată  cu modificările 

completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.50, alin.3, din Legea nr.393/2004 

privind Statu-tul aleşilor locali, având in vedere că  prin H.C.L. nr. 2/25.06.2016 am fost 

validat ca, consilier local in urma alegerilor locale din iunie 2016, drept pen -tru care voi 

prezenta următorul raport privind activitatea mea din perioada 01.01.2018 — 31.12.2018. 

În calitate de consilier local, indeplinesc func ţia de secretar al Comisiei nr. 1 

"Studii, prognoze economice-sociale, buget finan ţe, adminis-trarea domeniului public i privat 

al municipiului" precum i func ţia de membru al Comisiei nr.5 — "Adminis-traţia publică  

locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor i libert ăţilor cetăţeneşti". 

În cadrul şedinţelor de comisii am luat la cuno ştinţă  de ordinea de zi, am studiat 

proiectele de hot ărâre depuse, am făcut propuheri de Imbunătăţire a conţinutului proiectelor 

de hotărâri, uneori cu amendamente. • 

Pe intreaga perioad ă, am participat la toate şedinţele comisiei de specialitate din care 

fac parte, precum şi la toate cele 30 de şedinţe de plen (12 şedinţe ordinare, 10 şedinţe 

ex-traordinare şi 8 şedinţe de indată), ale Consiliului local unde s-au adoptat un num ăr de 

263 hotărâri. 



Precizez faptul ca, mi-am exprimat votul favorabil pentru proiectele de hotarâri 

menite sa conduca la o reala dezvoltare a municipiului, pentru realizarea unor importante 

obiective de investiţii, pentru susţinerea activităţilor din domeniul Invaţământului,culturii 

sanataţii etc, totodata exprimându-mi votul negativ, atunci când am considerat ca se aduc 

prejudicii comunitaţii locale. 

Activitatea mea in afara şedinţelor Consiliului Local a constat in: acordarea de 

audienţe cetaţenilor la sediul Partidului Social Democrat din Str.1 Decembrie 1918, nr.69, în 

fiecare zi de joi, între orele 10-12 şi 16-18. M-am deplasat permanent in teritoriu pentru a 

avea contact direct cu ceta ţenii municipiului i am 'incercat rezolvarea in timp util a 

problemelor semnalate de catre ace ştia. 

De asemenea am participat la un numar insemnat de manifestari i evenimente cu 

caracter social, cultural, educativ, comemorativ, desf ăşurate in Municipiului Tecuci. 

Am participat la şedinţele Comisiei de repartizare a locuin ţelor sociale, convenabile 

şi ANL, unde deţin funcţia de membru. 

Am participat la şedinţele Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de Invaţamânt 

preuniversitar de stat din care fac parte, în calitate de reprezentant al comunita ţii locale. 

Toata activitatea mea s-a desfăşurat 1n spiritul legii si 1n serviciul comunitaţii locale, 

am avut o colaborare institu ţionala favorabila cu executivul, cu serviciile/compartimentele 

de specialitate din cadrul Primariei ş  cu toţi colegii consilieri, de aceea consider ca mi-am 

realizat toate atribu ţiile ce 1mi revin in calitate de consilier local, dar ştiu ca 'intotdeauna este 

loc de mai bine. 

Consilkr local 

Martin Criffiggr- Mihai 
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