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          Prezentul raport de activitate este întocmit în conformitate cu 

prevederile art.51, alin.4 din Legea nr.215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

          Activitatea de consilier municipal am desfășurat-o pe trei planuri: 

                 -În cadrul ședințelor de Consiliu Local; 

                 -În cadrul comisiei de specialitate; 

                 -Activitate individuală; 

Participarea la lucrările Consiliului Local Municipal 

          -Am fost prezent la toate ședințele de consiliu local din anul 2017; 

          -Am inițiat și introdus de două ori pe ordinea de zi a consiliului local 

pentru dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre ,,Acordarea unor 

facilități de transport gratuit pe mijloacele de transport in comun ale 

societății Trans Bus pentru persoanele cu venituri sub salariul minim brut 

pe economie’’. Proiectul a fost respins pe motiv că nu sunt fonduri pentru a 

subvenționa această facilitate. 

           -În anul 2017 am participat la dezbaterea tuturor proiectelor de 

hotărâre; 

          -Sunt membru in comisia de validare a Consiliului Local Municipal; 

Activitatea in cadrul comisiei de specialitate     



          -Sunt membru în ,,Comisia pentru administrație publică, juridică și de 

disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertății 

cetățenilor’’; 

         -Am conștientizat responsabilitatea pe care o implică participarea în 

această comisie și m-am implicat la toate ședințele comisiei, având grijă ca 

interesele cetățenilor să fie respectate, acordând o atenție deosebită 

problemelor apărute; 

           -În anul 2017 am participat la dezbaterea unui număr de aproximativ 

400 proiecte de hotărâre; 

Activitatea  individuală 

            -Impreună cu doamna director Șomoiag Lucia de la Gradinița cu 

Program Normal nr.18 din cartierul Broșteni am întocmit documentația și 

inițiat demersurile pentru transformarea grădiniței din program normal în 

program prelungit ca urmare a solicitărilor făcute de către părinți. Rezultatul 

este că proiectul de hotărâre se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 

luna ianuarie 2018 a Consiliului Local; 

           -Am avut program de audiențe la partid și am luat la cunoștință de 

problemele cetățenilor. Foarte multe au fost rezolvate, dar sunt și câteva 

care sunt la stadiul de lucru.Aceste probleme ale cetățenilor pot fi oricând 

subiecte pentru proiectele de hotărâre ale Consiliului Local; 

          -Împreună cu ceilalți membri ai Consiliul Local am participat la 

sărbatorirea unor evenimentecum ar fi: Ziua Unirii, Ziua Armatei, Ziua 

Veteranilor, Ziua Drapelului, Ziua Eroilor, 1 Decembrie, 22 Decembrie, la 

manifestări cultural-artistice și alte evenimente sub egida Primăriei sau a 

Consiliului Județean; 

          Pentru o activitate mai eficientă și o bună informare, întâlnirile și 

discuțiile cu cetățenii sunt cele mai eficiente. 

           ÎNTOCMIT 
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