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C.nsiliei L•cal Tecuci 
MÎRZA VASILICĂ  -CRISTINEL 

RAPORT 

ASUPRA ACTIVITĂŢ II DESFĂŞURATE 

PE ANUL 2018 

ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL TECUCI 

Subsemnatul Mîrza Vasilic ă -Cristinel, membru al organiza ţiei Partidul Micarea 

Populară , având funcţiade consilier local, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 

privind administra ţia publică  locală , republicat ă , art.51 alin.4 ş i a dispoziţ iilor art.50 alin.3 

din Legea nr.393/2004 privind Statutul ale ş ilor locali, voi prezenta urm ă torul raport privind 

activitatea mea pentru perioada ianuarie - decembrie 2018. 

Raportul pe care îl prezint este o parte a activit ăţ ii pe care am avut-o în calitate de 

Presedinte al Comisiei de specialitate nr. 2 Organizarea si dezvoltarea urbanistic ă , 

realizarea lucră rilor publice, protec ţia mediului înconjură tor, conservarea monumentelor 

istorice si de arhitectur ă , membru în cadrul Comisiei de validare mandate si membru al 

Comisiei de analiză  a solicită rilor de locuinţe din fondul locativ de stat, locuin ţe de 

necesitate, precum si a celor construite prin ANL. 

Pe întreaga perioad ă  am participat la toate şedin ţele de comisie, precum ş i ori de 

câte ori a fost nevoie pentru toate şedinţele, ordinare, extraordinare ş i de îndată  convocate 

de domnul Primar al Municipiului Tecuci. 

Men ţ ionez faptul că  sunt iniţiatorul celor dou ă  proiecte: unul Extinderea, 

reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului de specialitate (policlinica), Spitalul 

Municipal Anton Cincu Tecuci i al doilea proiect Montarea corpurilor de iluminat LED 

prin înlocuirea celor existente si utilizarea surselor regenerabile de energie în Municipiul 
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Tecuci, cu finan ţare prin Programul Opera ţ ional Regional". La aceste dou ă  proiecte am 

obţ inut acordul de principiu, fiind votate in Consiliul Local in unanimitate. 

Consider c ă  am făcut tot ce era posibil pentru a cunoa şte toate aspectele activit ăţ ii 

administra ţiei publice, precum ş i opiniile, preocup ă rile ş i interesele societ ăţ ii civile, am 

participat la dezbaterile din comisii, la consult ă ri pe marginea proiectelor de hot ă râri 

importante, diverse evenimente publice, in desf ăşurarea c ă rora prezen ţa consilierilor locali 

a fost necesar ă , am răspuns al ă turi de ceilal ţ i membrii, la toate peti ţiile adresate comisiei 

din care fac parte. 

De aceea .  am fost al ături de funcţ ionarii publici, participând in perioada 10.09 - 

12.09.2018 la cursul "CAREAREA UNEI CULTURI A PERFORMAN ŢEI 1N SECTORUL PUBLIC 

pentru a in ţelege cum se poate ob ţine calitatea i performan ţa in adrninistra ţ ia publică  

Fac parte din Consiliul de Administra ţ ie i Comisia de asigurare a calit ăţii educa ţiei 

din cadrul unităţ ilor de invăţă mânt preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci, a şa cum am 

fost repartizat prin Hot ă rârea Consiliului Local. 

Menţionez că  in activitatea desf ăşurată  in calitate de ales local am ac ţionat cu bun ă -

credinţă , corectitudine fa ţă  de interesele comunit ăţ ii. 

Consilier local ( profund dezam ăgit), 

Mirza Vasilică  Cristinel 

2 


