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TIVITATII DESFASURATE IN PERIOADA 
IANUARIE — DECEMBRIE 2018 IN CONSILIUL LOCAL TECUCI 

Subsemnatul, Matei-Dragomir Lucian, membru al organizatiei ALDE Tecuci 
avand functia de consilier local din partea organizatiei ALDE Tecuci, in conformitate cu 
prevederile Legii nr 215/2001 privind administratia publica locala republicata, art.52 
alin.4 si a dispozitiilor art.50 alin. 3 din legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali 
fiind validat conform HCL 114/25.05.2017 voi prezenta urmatorul raport privind 
activitatea mea, in perioada ianuarie —decembrie 2018 . 

Raportul pe care il prezint, este o parte a activitatii pe care am avut-o in perioada 
de mai sus, in calitate de reprezentant a comunitatii tecucene. 

In calitate de consilier local fac parte din Comisia nr. 2 — "Organizarea si 
dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, 
conservarea monumenteloristorice si de arhitectura" a Consiliului local Tecuci, prin 
hotararea nr. 115/25.05.2017. 

Pe intreaga perioada am participat la sedintele de comisie, precum si la sedintele 
ordinare, extraordinare si de indata convocate de dl Primar. 

Mentionez faptul ca pentru fiecare sedinta de comisie sau de plen a Consiliului 
local Tecuci am luat la cunostinta de ordinea de zi, am studiat amanuntit proiectele de 
hotarare propuse, procesele-verbale de sedinta, iar in cadrul comisiei am dezbatut 
problemele supuse avizarii Comisiei, solicitand in anumite situatii explicatii si detalii de 
la factorii responsabili din cadrul Primariei Municipiului Tecuci sau initiatorilor de 
proiecte de hotarare. 

Am participat la 30 de sedinte din care 12 sedinte ordinare, 10 sedinte 
extraordinare, 8 sedinte de indata pentru a putea, alaturi de colegii mei, sa sustinem 
proiecte de hotarari necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii Consiliului local. 

Am fost desemnat din partea Consiliului local Tecuci ca reprezentat al acestuia in 
C.A. la Scoala Gimnaziala "Anghel Rugina" si Gradinita Nr. 11 precum si in C.E.A.C.E. 
la Scoala Gimnaziala "Elena Doamna", participand la sedintele la care am fost convocat. 

Am dat curs invitatiilor la evenimente culturale organizate din initiativa Consiliului 
local sau a altor institutii publice. 

Toata activitatea mea s-a desfasurat in spiritul legii si in serviciul colectivitatii 
locale , de asemenea consider ca mi-am realizat atributiile ce mi-au revenit in calitate de 
consilierlocal. 

Consilier local, 
Matei-Dragomir Lucig, 


