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Activitatea În calitate de consilier municipal s-a desfăşurat În conformitate cu
prevederile În vigoare, cu statului aleşilor locali şi cu Regulamentul de Organizare şi
Funcionare C.L.M. Brăila .
În calitate de consilier, alături de colegii din grupul de consilieri ai P.S.D, am
urmărit ca activitatea, lucrările de poziţii şi amendamentele pe care le-am făcut să fie
În folosul cetăţenilor municipiului Brăila .
Raportul asupra
mea, constând În:

activităţii desfăşurate

cuprinde aspect legate de activitatea

În cadrul comisiei nr. 2 a C.L.M . Brăila - de administare a domeniului public şi
privat al municipiului, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului Înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură , am avut În vedere următoarele:
'.' ._- - .---- , - .. .
Dezbaterea tuturor proiectelor de hotărâri care Îndeplinesc
.legale pentru a fi discutate În plenul C.L.M . Brăila.

.,
hotărâri

Verificarea În teren ,a unor aspect ce
ale C.L.M. Brăila .

ţin

de

conţinutul

condiţiile

unor proiecte de

in calitate de consilier local municipal am participat la toate şedinţele comisiei
din care fac parte, asemenea am participat la toate şedinţele ordinare şi
extraordinare ale C.L.M. Brăila .
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În calitate de membru În Consiliul de Administraţie al unităţilor de Învăţământ,
am participat la 'şedinţele de CA sau alte activităţi legate de domeniul educaţiei la
care am fost comvocat.
În cadrul CA-urilor:
Am studiat.şi. adrgt;~{6U~~ic~iu~ulla decizia scolii, la
consiliului profesoral;
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Am aprobat planul de Încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar,
pecum şi schema de personal nedidactic, acolo unde a fost cazul;
Am aprobat orarul

unităţii

de invataman .

În calitate de reprezentant al C.L.M . Brăila Împreună cu ceilalţi colegi din
CA - uri am adoptat bugetele unităţilor de Învăţământ.
Mi-am desfăşurat Întreagă activitate de consilier local În folosul comunităţii.
Am Încercat să identific nevoile orasului, priorităţile , problemele cu care se confruntă
cetatinii, indiferent de natural lor, probleme pe care le-am dus la cunoştinţa
executivului si am urmărit rezolvarea lor acolo unde a fost cazul.
De asemenea. În calitate de consilier local, am participat la o serie de
evenimente, acţiuni, manifestări cu caracter social, economic. cultural, religios
educativ, desfăsurate În Brăila.

şi

În perioada următoare voi acţionă În limitele competentelor oferite de calitatea
de consilier local pentru a rezolva pe cât posibil a nevoilor cetăţenilor municipiului
Brăila.
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