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În perioada menţionată mai sus, activitatea mea în calitate de consilier local 

municipal P.S.D., s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare al C.L.M., cu Statutul aleşilor locali precum şi cu celelalte acte normative în 

vigoare care reglementează activităţile consilierilor şi sarcinile acestora. 

Prezentul raport se referă la întreaga activitate desfăşurată pe perioada anului 

calendaristic 2020. Suplimentar, raportul a fost structurat pe următoarele direcţii de 

activitate: 

1. Activităţi specifice şedinţelor Consiliului Local Municipal Brăila. 

LI. Am participat la toate şedinţele Consiliului Local Brăila în perioada ianuarie-

februarie 2020 în varianta clasică (faţă în faţă) şi în varianta online pe ZOOM 

până la finalul anului calendaristic. 

1.2. Am studiat din timp atât în variantă clasică (ianuarie-februarie 2020) cât şi 

electronică (martie-decembrie) proiectele propuse pe ordinea de zi ale fiecărei 

şedinţe. 

1.3. Prin votul meu am susţinut direct proiecte importante pentru Municipiul Brăila. 

II. Activităţi specifice şedinţelor comisiei de specialitate nr. 4 
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IU. Am participat la toate şedinţele comisiei de specialitate nr. 4 în perioada 

ianuarie-februarie 2020 şi începand din martie, am creat grupul de lucru pe 

Whatsapp denumit "CLM - Comisia 4" (condiţiile de pandemie Covid începand 

cu luna martie 2020). 

H.2. Am studiat individual şi am analizat cu toţi membrii comisiei, proiectele de 

hotărâre propuse pe ordinea zi ale fiecărei şedinţe aferentă perioadei la care se 

referă raportarea curentă. 

II.3. În calitate de preşedinte al comisiei 4 am coordonat activitatea comisiei, am 

sprijinit secretariatul în activitatea de evidenţă a prezenţei şi am semnat 

rapoartele emise. 

In. Activităţi specifice şedinţelor Consiliilor de administraţie şi a Comisiilor de 

evaluare a calităţii În Învăţământ aferente unităţilor şcolare preuniversitare. 

II!.l. Am participat ori de câte ori am fost invitat la şedinţele Consiliilor de 

administraţie (C.A.) şi Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

(CEAC) ale următoarelor instituţii de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 2 

"Fănuş Neagu", Şcoala gimnazială nr. 31 "Mihai Viteazul", Colegiul economic 

"Ion Ghica" şi Colegiul Naţional "Ana Aslan". 

III.2. Am avut o participare activă şi am susţinut iniţiativele conducerilor unităţilor de 

învăţământ menţionate mai sus, care vizau îmbunătăţirea bazei materiale, a 

performanţelor elevilor dar şi a calităţii învăţământului în general. 

III.3. Am participat cu toată priceperea mea la găsirea soluţiilor optime pentru marea 

majoritate a subiectelor de pe ordinea de zi a şedinţelor, dintre care menţionez 
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doar câteva: analiză şi aprobare plan şcolarizare, cereri de transfer ale elevilor 

între unităţi de învăţământ, aVIzare personal didactic pe disponibil de ore, 

calificative pentru avansări, sesizări diverse, aprobarea numărului de burse, 

aprobări pentru comisii, etc. 

IV. Alte activităţi. 

IV.I. Implicarea in rezolvarea problemelor locale care au rezultat din discuţiile purtate 

cu cetăţenii Municipiului Brăila, pe care le-am adus la cunoştinţa conducerii 

primăriei şi am verificat rezolvarea lor acolo unde a fost cazul. 

1V.2. Am adus la cunoştinţa locuitorilor Brăilei proiectele de anvergură aprobate în 

şedinţele Consiliului Local şi impactul lor benefic asupra comunităţii locale. 

In conformitate cu atribuţiile pe care le am in calitate de consilier municipal, am 

participat împreună cu colegii din P.S.D., Primarul şi Viceprimarii P.S.D. ai 

Municipiului Brăila, la iniţierea şi susţinerea acelor proiecte de hotărâri care sunt în 

folosul cetăţenilor noştri. 

14.04.2021 1, 

Adrian Miha~' 8e*N 
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