ALEXANDRU DROGEANU
Consilier Local PNL in cadrul Consiliului Local al mun . BRAILA .

RAPORT DE ACTIVITATE AFERENT ANULUI 2021

In perioada 01.01.2021- 31.12.2021 am participat, atat in format online cat si in format fizic ,Ia toate
sedintele ordinare, extraordinare si de indata ale Consiliului Local Braila.
Totodata am participat in calitate de membru la toate sedintele comisiei de specialitate din care fac
parte ,respectiv Comisia nr. 3 . Comisia pentru comert turism I achizitii publice donatii situatii de
I

I

I

urgenta salvamont ,evidenta persoanelor.
I

Pentru fiecare sedinta sau de plen a Consiliului Local, am studiat proiectele de hotarari propuse si
puse la dispozitie de catre Secretarul General si Executivul Primariei, solicitand detalii si Explicatii de la
initiatori, atunci cand am considerat ca este cazul _

Ca membru al Consiliilor de Administratie ale urmatoarelor unitati de invatamant :
Liceul GH . K .Constantinescu
Liceul cu Program Sportiv
Gradinita nr. 8 Furnicuta
am participat lunar online sau format fizic la sedintele organizate de conducerile acestora, sustinand
initiativele propuse .
In calitate de Consilier Local am avut fie in nume personal, fie in numele grupului de Consilieri Locali
PNL, fie in numele cetatenilor din mun . Braila, o serie de interventii si propuneri in cadrul sedintelor
CLM cu privire la necesitatea si utilitatea acestora:
Am solicitat d.lui Primar, semaforizarea intersectiei COM . DIN PARIS - SOS. BALDOVINESTI, in
urma unor discutii cu locuitori din zona, respectiv cart. CHERCEA .
Am solicitat d. lui Primar reabilitarea Stadionului Municipal din localitate ca urmare a promovarii
echipei de fotbal DACIA UNIREA BRAILA in liga a doua, astfel jocurile de pe teren propriu sa se poata
disputa pe MUNICIPALUL BRAILEAN .

Am cerut Primariei Mun. Braila modificarea traseului autobuzului nr. 13 pe segmentul de drum
cuprins intre Str. Sos .Focsani - Str. Deva ( respective Str. Moldovei) • in urma solicitarii locuitorilor din
zona .

Am solicitat Primariei Mun .Braila racordarea la Reteaua de Energie Electrica a locuitorilor din: Str .
Nae Ionescu . Anton Dumitru . lIarie Vorona din Cart . Chercea
Cu ocazia dezbaterii care a avut loc pe marginea aprobarii bugetului local, am adu s amendamente

cu privire la :
racordarea la Reteaua de Canalizare a Str . Garoafelor • din zona Catanga .
reabilitarea si asfalta rea strazilor din Cart . Lacu Dulce . Cart. Chercea si zona Catanga
dotarea cu toalete ecologice a tuturor parcurilor de joaca pentru copii din mun . Braila
reabilitarea Stadionului Progresul cat si referitor la termenul de finalizare a lucrarilor al
acestui obiectiv. avand in vedere ca o perioada de 6 luni lucrarile au stagnat .
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