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A. CONSRJIU OCAI. - DUMBRAVA ANI REH)CA 

Perioada 17.11.2016 - 3.122016 

Subseiiata )UMERAVĂ  ANI. RODICA, membră  a. organizaţiei Partiduini. 

ir - i 	in .  ..-.—.-, 

Legii nr. 21 5/2001 privind administraţia publieă  iocală, rcpublieată, art.5 i alin.4 şi a 

iispoziţiilor ar0 ain. 2 ii.n Legea nr 0.04 privind SIaluiaiei 1.or.ii, voi prezenla 

următoruraportprivind.activitatearneapentru perioada. l 7 noiem.brte - 31. decembrie, din amii 

Raportul pe care îl prezint, este o parte a aetivit ăţii pe eare am avut-o in anul 

2016, în ca1itate .de reprezenlantă  a canuniIăţii tecucene. 

In caiitate. de, eonsil.ier ioea,. far, parte din Comisia nr.. 3 ,,Activit ăţi 5tiinjifice. 

învăţ nt, sănătate cultură, protecţie socia!ă  şi deţin f1ncţia cie nenbru a1 acesteîa. 

Peîntreagaperioadă  prezentată, incare am deţinut funeţia de eonsilier local, amparticipat 

in toateedinţeic Je co.rnisie, :peHm .şi ri .cte :ori a .fost nevoie .pentru .tonte edin ţeIe 

ordir.ate, extrdinare si de înda.tă  CORVOCatc de dor..nul Primar alMunicipiulu.i Teeuei, 

Precizez faptul că,  pentrn fiecare 5edine cle comisie sau cle pien a Consilin!ui i.ocaF 

Tecuci arn 1uat la cuflo ştinţă  de ordinea de zi, arn studiat am ănunţit proiectele de hotărâri 

juse. 	Ie-VeI13a1C .cie dioţă, iar în eadrui iniiei .a]I dezbAtut proiiemeie .supuse 
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avizării Comisiei; ,,Activit ăţitiinţif!ce, învăţământ, săn.ătate, cuttură, protec ţie sociaiă , 

s n 51MIMîw suaţi cpcaţiii tti dc ia fctorii re dî cadi-ut ieî 

Municipiului Tecuci sau iniţiatorilor de proiecte de hotărâre. 

Arn pipat. ia . toatcedin ţe1e de €oiliu Locat. pentru apuea f1 aiuri de coiegii 

mei să  susţinem proiecte de hotărâri necesare de.stăşurării în bune concLiţii a activităţii. 

Loca 

tn perioada 17 noiernbrie 2016 - 31 decernbrie 2016, la nivelul Consiliului Local 

jeçvçi uu avi.at, dup . ce ai fost dezbtte rapoute1e de avizare tuturor pecteior de 
hntărâre ce trebuiau avizut. comisiei, din care fa.c parte, conform atribu ţi.iior spcciaie a1e 

Consjdcr ca arn tăcut ţot cc era .poibi1 pentru a cunoaşţe ţoaţe gspçctelç activit ăţii 

acirninistraţiei publice, precurn şi c>piuî11e. .prec>eupări.1e şi interesele societăţiî civi3e arn 

participat.. ta zbaterit. dii comisii consu ţtări pe marginea proiectctor de hot ărâri 

importante diverse eveniucnte pub[ice. i. ucavea c ărc>ra prezenţa consi[ier[ior loca[i a 

fost necesar, am rspuns, alături de ceilal ţi m crnbri, ia toate pctiţiiie  adresate com isiei din 

care facparte. 

Am dat curs, dc asemenea >  turor invitaţiitor  ta evenimentcic cuhnrai.e organizate din 

ativa Cns[iiutui local sau a aitor iusitut[i pnl[ice. 

In întreaga activitate destăşurată  in calitate de ales local am respectat intereselc 

eetăteuiic>r.. 

Toata act!vitatca mea s-a dcst ăşurat in spîritut tegii şi in scrviciut colectivit ăţii: iocale, 

considcr ca mi-am rcatizat. atribu ţiilc cc-mi revin in calitate de consilier toea€ 

CONSILIER LOCAL, 

DUiBRAV Ni O3iCA 


