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PENTRU PERIOADA IUIE - DECEMBRIE 2016 

Subsemnatul MARTN CRISTNEL MIHAI, membru al organizatiei PSD 
Tecuci, avand functia de consilier local, in conformitate cu dispozitiile art 51, alin.4, din Legea 
nr.2 1 5/200 1, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 50, alin. 3, din legea nr. 393/2004 privind Statutul 
alesilor locali,voi prezenta urmatorul raport privind activitatea mea din perioada 25.06.2016-
31.12.2016. 

Activitatea se grupeaza in doua categorii: 

I. 	Activitate in cadrul sedintelor de Consiliu Local; 
11. 	Acticitate in afara sedintelor Consiliului Local. 

I. 	Activitatea in cadrul sedintelor de Consiliu Local 

Indeplinesc functia de secretar al Comisiei nr. 1 - Studii, prognoze economice-sociale, 
buget finante, administrarea domaniului public si privat al municipiului, precum si functia de 
membru al Comisiei nr.5 - Administratia publica locala, juridic, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor si Iibertatilor cetatenesti. 

In exercitarea mandatului de consilier local, in anul 2016, am desfasurat urmatoarele 
activitati: 

• am participat la un numar de 16 sedinte, dintre care, o sedinta de constiuire, 6 sedinte ordinare, 
o sedinta extraordinara si 8 sedinte de indata; 

• am participat la un numar de 1 5 sedinte in cadrul comisiei nr. 1 si 16 sedinte in cadrul comisiei 
nr. 5; 

• am participat la sedintele comisiei de Repartizare locuintelor sociale convenabile si construite 
de ANL; 

•am luat parte Ia toate sedintele de Consiliilor de Administratii ale liceelor si gradinitelor din 
care fac parte, in calitate de reprezentant al comunitatii ]ocale; 



RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI MART1N CRISTNEL MIHAI 

• am studiat informarile compartimentelor din aparatul consiliului local, iar acolo unde am avut 
neclaritati am solicitat mai multe detalii; 

•am facut propuneri de imbunatatire a continutului proiectelor de hotarari, uneori cu 
amendamente; 

• mi-am exprimat votul favorabil pentru proiectele de hotarari menite sa conduca la o reala 
dezvoltare a municipiului, pentru realizarea unor importante obiecte de investitii, pentru 
sustinerea activitatilor din domeniile invatamantului, social, sanatatii, cultural si sportive; 
totodata mi-am exprimat votul negativ, atunci cand am considerat ca se aduc prejudicii 
comunitatii locale. 

•pe durata acestui inceput de mandate am avut o colaborare institutionala favorabila cu 
executivul, cu serviciile de specialitate din primarie si cu toti colegii consilieri. 

11. 	Activitatea in afara sedintelor de consiliu local 

In conformitate cu Legea 21 5,  am acordat audiente cetatenilor la sediul Partidului 
Social Democrat, de pe strada 1 Decembrie 1918, nr 69, in fiecare zi dejoi, intre orele 10-12 si 
1 6-1 8. 

M-am deplasat permanent in teritoriu pentru a avea contact direct cu cetatenii 
municipiului si am incercat in limita competentelor mele sa le rezolv cererile acestora. In urma 
deplasarilor pe care le-am avut am propus diverse solutii pentru modernizarea infrastructurii 
municipiului si pentru o dezvoltare cat mai armonioasa, in concordanta cu tendintele Europene in 
materie de urbanism, dar si in concordanta cu nevoiele concrete ale municipiului nostru. 

Intalnirile pe care le-am avut cu cetatenii municipiului nostru, am cautat solutii pentru 
imbunatatirea permanenta a serviciilor pentru populatie. Aceste solutii, impreuna cu doleantele 
cetatenilor le-am adus la cunostiinta personalului de specialitate din cadrul primariei, competent 
in aducerea la indeplinirea acestora. 

Toata activitatea mea s-a desfasurat in spiritual legii si in serviciul 
colectivitatii locale, de aceea consider ca mi-am realizat atrubutiile ce imi revin in calitate de 
consilier local, si stiu ca intaodeauna este loc de mai bine. 

i1ir Local, 

in (ristine1-Mihai 


