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Activitatea mea în calitate de Consilier Local Municipal din partea Partidului Naţional
Liberal, s-a desfăşurat în conformitate cu Statutul aleşilor locali, cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare al C.L.M precum şi cu celelalte acte normative în vigoare care
reglementează activităţile consilierilor şi sarcinile acestora
Raportul se referă la activitatea desraşurată în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie
2021 :
Am participat la toate şedinţele ordinare, extraordinare şi de îndată ale Consiliului

Local Municipal, neabsentând nici măcar o dată. Şedinţele au fost organizate on-line prin
intermediul aplicaţiei Zoom datorită Pandemiei Covid-19. Am avut intervenţii acolo unde a
fost cazul.
Am aprobat proiectele care au vizat educaţia, sănătatea, protecţia socială, activităţile

culturale, sportive şi cele care ţin de dezvoltarea oraşului.
Am luat parte, în calitate de membru, la şedinţele Comisiei Numărul 3 - Comisia

pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism.
unde s-a discutat bugetul Municipiului Brăila, am
La şedinţa ordinară din luna aprilie,
,
depus împreună cu colegii mei consilieri P.N.L. 19 amendamente. Acestea au vizat educaţia,
modemizarări şi reabilitări străzi, reabilitări sisteme de canalizare, amenajări piste de
biciclete, amplasări de panouri de promovare a obiectivelor turistice, amenajări parcări,
amenajări toalete ecologice.

În calitate de Consilier Local Municipal am menţinut legătura permanentă cu locuitorii
Municipiului, ocazie cu care le-am rezolvat o mare parte din nedumeriri, probleme. Am depus
amendamente împreună cu colegii mei consilieri locali PNL pentru a încerca să rezolvăm o
bună parte din problemele cu care se confruntă locuitorii.
Am participat la evenimente culturale, religioase, educative desfăsurate în Municipiul
Brăila.

•

În calitate de Consilier Local Municipal, fac parte din Consiliile de Administraţie ale
Grădiniţei NI. 7 "Lizuca", Şcolii Gimnaziale "Dimitrie Cantemir" şi Liceului Tehnologic
"Gheorghe K. Constantinescu". Am participat la şedinţele Consiliilor de Administraţie ale
unităţilor de învăţământ mai sus menţionate atât în format fizic, cât şi în format ouline.

Am participat În calitate de membru din partea Consiliului Local Municipal în comisia
de evaluare pentru ocuparea funcţiilor de Director şi Director Adjunct la unităţile de
Învăţământ preuniversitare.
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