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RAPORT 

ASUPRA ACTIVITĂŢ II DESFĂŞURATE 

ÎN PERIOADA IUNIE-DECEMBRIE 2016 

ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL TECUCI 

Subsemnatul Coman Florin, membru al organiza ţ iei Partidul Mi şcarea 

Populară , având funcţia de consilier local, în conformitate cu prevederile Leryii 

nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală , republicată , art.51 alin.4 ş i a 

dispozi ţ iilor art.50 alin.3 din Legea nr.393/2004 privind Statul ale ş ilor locali, voi 

prezenta urm ătoiLul raport privind activitatea mea pentru perioada iunie- decembrie 

2016. 

Prin H.C.L. nr. 2 din 25.06.2016 am fost validat în functia de consilier Iocal. 

Raportul pe care îl prezint, este o parte a activit ăţ ii pe care am avut-o 

înperioada iunie-decembrie 2016, în calitate de reprezentant ă  a comunit ă 4ii 

tecucene. 

În calitate de consilier local, f~c parte din Comisia nr.1 —„Studii, prognoze 
~ 

economice-sociale, buget finan ţe, administrarea domeniului public ş i privat ~ I 

municipiului" ş i deţ in funcţ ia de membru al acesteia. 

Pe întreaga perioad ă , în car,e am de ţinut funcţ ia de consilier local, arn 

participat la toate şedin ţele de comisie, ; precum ş i ori de câte ori a fost nevoie pentru 

toate şedinisele, c~ rdinare, extraordinare ş i de îndată  convocate de domnul Primar al 

Municipiului Tecuci. 

Men ţ ionez faptul că  pentru fiecare şedinţă  de comisie sau de plen a 

Consiliului Local Tecuci am luat la cuno ştin ţă  de ordinea de zi, am studiat am ă nur7tit 
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proiecteie de hotă râre propuse, procesele-verbale de şedinţă , iar în cadrul comisiei 

am deLzbătut  problemele supuse aviz ă rii Comisiei, solicitând în anumite situa ţ ii, 

explica ţ ii ş i detalii de la factorii responabili din çadrui Prim ă riei Municipiului Tecuci 

sau ini ţiatorilor d le proiecte de hotă râre. 

Am participat la toate şedin ţele de Consiliul local, în num ă r de 13 sedin ţe de 

plen (5 sedinte ordinare, 1 sedintâ extraordinară  si 6 sedinte de îndată  si sedinta de 

constituire din 25.06.2016), pentru a putea sus ţ ine proiecte de hotă râri necesare 

desfăş ură rii în bune condi ţ ii a activit ăţ ii Consiliului local Tecuci ş i a rezolva 

probleme de urgen ţă . 

În cadrul celor 15 şedinţe ale 1 comisiei am avizat favorabil, dup ă  ce au fost 

analizate ş i dezbătute, rapoartele de avizare a tuturor proiectelor de hot ă râre la care 

trebuia avizul comisiei din care fac parte, precum am participat la toate sedintele cle 

comisie. 

Am luat leg ătura cu compartimntele de specialitate în vederea clarific ă ii 

aspectelor prezetate în rapoartele de specialitate ale proiectelor de hot ă râri. 

Fac parte din Consiliul de Administra ţ ie si Comisia de asigurare a calităţ ii 

educaţ iei din cadrul unit ăţ ilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Tecuci, asa cum am fost repartizat prin Hot ă rârea Consiliului Local. 

Consider că  am făcut tot ce era posibil pentru a cunoa şte toate aspectele 

activităţ ii administra ţ iei 	publice, precum 	ş i 	opiniile, preocup ă rile ş i interesele 

societăţ ii civile, am participat la debaterile din comisii, la consultă ri pe marginea 

proiectelor de hotă râri importante, diverse evenimente publice, în desf ăşurarea 

că rora prezen ţa consilierilor locali a fost necesar ă , am răspuns, alături de ceîlal ţ i 

membrii, la toate peti ţ iile adresate comisiei din care fac parte. 

Am dat curs, de asmenea, tuturor invita ţ iilor la evenimentele cLlIturale 

organizate din ini ţiativa Consiliului localsau a alt6r institu ţ ii publice. 

Men ţionez câ în activitatea desfă urată  în calitate de ales local am ac ţ ionat cu 

bună-credin ţă , corectitudine faţă  de interesele comunităţ ii. 


