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Municipiul BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL 

Raport de activitate 
CONSILIER LOCAL MUNICIPAL-ADRIAN MIHAI GOANŢĂ 

1 Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2021 

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. 

Sintetic spus, întreaga activitate a fost structurată pe următoarele direcţii: 

1. Studierea online a proiectelor de hotărâre de pe site-ul 

ilUO: /I cim.orimariaur.wl şi preluarea, respectiv gestionarea punctelor 

de vedere exprimate de membrii comisiei 4 a C.L.M. Brăila - Comisia 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultura, culte, tineret, activităţi 

sportive, sănătate si protecţie sociala În vederea emiterii avize lor 

solicitate. 
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2. Participare online cu aplicaţia ZOOM la toate şedinţele ordinare sau 

extraordinare ale Consiliului Local Brăila, implicarea în emiterea 

avizelor şi semnarea în calitate de preşedinte a acestora. 

3. Participare 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". Participarea a fost in general 

de tip online pe platforma ZOOM sau prin consultare prin Google 

Forms dar au fost şi câteva şedinţe de tipul "faţă în faţă". 

4. 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. 

5. Participarea în diverse comisii de concurs pentru ocuparea posturilor 

de director sau director adjunct la unităţile de învăţământ 

preuniversitar, la care am fost numit prin decizie de către C.L.M. 

Brăila. 

6. Participarea in comisia de licitaţie in care am fost numit prin decizie 

de către Consiliul Local Municipal. 
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7. Participarea la o serie de evenimente, acţiuni sau manifestări locale cu 

caracter cultural, istoric, religios sau educaţional. 

Întreaga activitate de consilier local în perioada raportată a fost 

desfăşurată în folosul comunităţii şi a urmărit atât identificarea nevoilor la nivel 

de oraş cât şi comunicarea acestora către executivul CLM în vederea prioritizării 

lor în funcţie de importanţă şi bugetul necesar. 

Referitor la perioada următoare, pe baza experienţei acumulate şi în 

limita atribuţiilor oferite de statutul de consilier local, o să mă implic în 

constatarea şi rezolvarea rapidă în condiţii de eficienţă a noilor probleme 

semnalate de cetăţenii din Brăila . 

22.02.2022 

Adrian Mihai GOANŢĂ 
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