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MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

RAPORT DE ACTIVITATE
CONSILIER LOCAL POPESCU RĂZVAN
Ianuarie 2021· Decembrie 2021

in perioada Ianuarie 2021 - Decembrie 2021, activitatea mea in calitate de consilier
local municipal, s-a desfăşurat in conformitate cu Statutul aleşilor locali, regulamentul de
organizare şi funcţionare a C.l.M . Brăila , precum şi cu celelalte acte normative in vigoare care
reglementează

activitatea de consilier

Raportul asupra

şi

sarcinile ce decurg din aceasta.

activităţii desfăşurate

cuprinde aspect legate de activitatea mea,

constând in:
Brăila

membru al com isiei nr 2 a CLM

- de administrare a domeniului public

şi

privat

al municipiului, de organizare şi dezvoltare urbanistică , realizarea lucrărilor publice,
protecţia

mediului

inconjurător,

conservarea monumentelor istorice

membru al comisiei nr 5 a CLM
relaţii

publice,

apărarea

Brăila

- pentru

ordinii publice, integrare

şi

de

arhitectură ;

administraţie publică locală , jur idică ,
şi relaţii internaţionale ;

membru in Consiliul de Administraţie la Spitalul de psihiatrie "Sf Pantelimon" Brăila, ca
reprezentant al CLM

Brăila ;

membru in comisia de novare;
membru in Consiliul de

Administraţie

la

Şcoala Gimnazială

nr. 11 "1. l. Caragiale"

Brăila ;

membru in Consiliul de Administraţie la Şcoala

Gimnazială

nr. 23 "M. Eminescu" Brăila;

membru in Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială nr. 7 "1. Creangă" Brăila ;
membru in Consiliul de Administra ţi e la Liceul Teoretic "N. Iorga"
membru in Consiliul de

Administraţie

la

Grădiniţa

nr. 48

Brăila ;

Brăila;

in cadrul comisiilor de specialitate am desfăşurat următoarea activitate:
dezbaterea proiectelor de
discutate in plenul CLM

hotă râri

Bră ila;

care i ndeplineau

condiţiile

legale pentru a fi

verificarea în teren a unor aspecte ce
CLM

ţin

de

conţinutul

unor proiecte de

hotărâri

ale

Brăila;

formularea unor propuneri, pentru

îmbunătăţirea

sau explicarea unor proiecte de

hotărâri;

invitarea la

discuţii

Primăriei Brăila ,

În cadrul comisiilor a unor directori sau

~efi

de servicii din cadrul

pentru a discuta probleme ridicate În cadrul comisiei ;

am avizat toate proiectele de

hotărâri

care au Îndeplinit

în perioada Pandemiei de COVID-19 , am

condiţiile prevăzute

ţinut ~edinţele

de lege;

de comisie in format online.

in calitate de consilier local municipal am participat la toate ~edinţele comisiei din care fac
parte, de asemenea am participat la toate
~i

am votat toate proiectele de

hotărâri

~edinţele

ordinare

~i

extraordinare ale CLM

expuse, vizând interesul

Brăila

cetăţeanului.

in 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

convocat.

in Consiliul de Administraţie al Spitalul de psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila , am
dezbătut

principalele probleme de strategie, de organizare

avizat bugetul de venituri
am aprobat

măsurile

servicii medicale ale
Mi-am
Încercat

să

~i

cheltuieli, precum

pentru dezvoltarea

~i situaţiile

activităţii

~i funcţionare

financiare trimestriale

spitalului În

concordanţă

~i

anuale,

cu nevoile de

populaţiei.

desfă~urat

Întreaga activitate de consilier local În folosul

identific nevoile

ora~ulu i, priorităţile ,

problemele cu care se

indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la
urmărit

ale spitalului, am

cuno~tinţa

comunităţii.

Am

confruntă cetăţenii ,

executivului

~i

am

rezolvarea lor acolo unde a fost cazul.

De asemenea, În calitate de consilier local , am participat la o serie de evenimente,
acţiuni , manifestări

În

cu caracter social, economic, cultural, religios

~i

educativ,

desfă~urate

Brăila.
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Consilier Local MuniciPa) .
Popescu Răzvan
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