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ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 

IUNIE 2016-DECEMBRIE 2016 

ÎN CONSILIUL LOCAL TECUCI 

Subsemnata Dumitriu Gina Georgeta, membru al organizaţiei PSD Tecuci, 

având funcţia de consilier local din partea organiza ţiei PSD Tecuci, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  

locală, republicată, art.52 alin.4 şi a dispoziţiilor art.50 alin.3 din legea 

rir.393/2004 privind Statul ale şilor locali, voi prezenta următorul raport privind 

activitatea mea în perioada iunie 2016 - decembrie 2016. 

În calitate de consilier local, fac parte din Comisia iir.3 — ,,Activit ăţi 

tiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială  şi sunt Pre şedinte al 

comisiei. 

Pe întreaga perioadă  am participat la şedinţele de comisie în număr de 1 8, 

precum ori de câte ori a fost nevoie la toate şedinţele în număr de 16 astfel: 1 

edinţă  de constituire în data de 25.06.2016; 6 şedinţe ordinare; 1 edin ţă  

extraordinară  şi 8 sedinte de îndat ă  convocate de domnul Primar. 

De asemenea, menţionez faptul c ă  pentru fiecare şedinţă  de comisie sau de 

plen a Consiliului Local Tecuci am luat la cuno ştinţă  de ordinea de zi, am studiat 

amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de şedinţă, iar în 

cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, solicitând în 
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anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din cadrul 

Primăriei Municipiului Tecuci sau ini ţiatorilor de proiecte de hot ărâre. 

Am participat la toate şedinţele de Consiliul local a susţine proiectele de 

hotărâri necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii Consiliului local, iar în 

perioada septembrie-noiembrie 2016 în calitate de Preedinte de sedintâ am 

condus lucrările sedintelor de plen, am supus la vot proiectele de hot ărâre 

înscrise pe ordinea de zi precum le-am semnat în urma adopt ării, de asemenea 

am asigurat menţinerea ordinii şi respectarea legislaţiei aşa cum prevede art.9 din 

Regulamentul de Organizare i Func ţionare a Consiliului Local. 

În cadrul şedinţelor comisiei în calitate de Preedinte al acestei am 

respectat prevederile art. 21 din Regulamentul de Organizare si Func ţionare a 

Consiliului Local în sensul de a convoca şi a conduce sedintele comisiei, ulterior 

am avizat, după  ce au fost dezbătute rapoartele de avizare a tuturor proiectelor de 

hotărâre ce trebuiau avizul comisiei din care fac parte, de asemenea în cadrul 

comisiei au fost dezb ătute diverse probleme cu care se confrunt ă  : Cabinetele 

medicale din cadrul unit ăţilor de învăţământ preuniversitar de stat din cadrul 

municipiului Tecuci; Serviciul de Asistenţă  Socială; Spitalul Municipal Anton 

Cincu Tecuci,Casa de cultura Tecuci , Biblioteca municipala si toate unitatile de 

invatamant din oras.Deasemeni am facut public un orar de audiente care a fost 

afisat la sediul PSD din Tecuci, tocmai pentru a veni in sprijunul cetatenilor, de a 

comunica eficient cu acestia si pentru a cunoaste cat mai binen unele problemele 

in vederea solutionarii lor intr-un mod eficient si corect. 
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Am luat legătura cu compartimentele de specialitate în vederea clarific ării 

aspectelor prezentate în rapoartele de specialitate ale proiectelor de hot ărâri. 

Am studiat toate informările compartimentelor din aparatul propriu şi ale 

direcţiilor din subordinea Consiliului local al municipiului Tecuci. 

Am dat curs, de asemenea, tuturor invitaţiilor la evenimentele culturale 

organizate din iniţiativa Consiliului local sau a altor instituţii publice. 

Toată  activitatea mea s-a desf ăşurat în spiritul colectivităţii locale. 

Consilier local, 
Dumiti eta 
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