
Raport de activitate  

\  o 	Consilier Local:Militici Ghiorghi \~. 

In conformitate cu prevederile Art.51,alin (4) din legea 215/2001 privind statutul 
alesilor locali. 

Subsemnatul Militici Ghiorghi,consilier local in cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci,jud. Galati din partea Partidului Social Democrat. 

In urma constituiri Consiliului Local al Muncipului Tecuci din data de 25.06.2016, 
s-au stabilit comisile de specialitate, eu fiind desemnat sa fac parte din comisia nr. 3 
Activitati Stintifice ,invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala, in cadrul acestei comisii am 
fost ales secretar. 

Ca membru al acestei comisii am participat la toate sedintele in cadrul activitati 
desfasurate in comisia de specialitate, consider ca am manifestat o pozitie 
constructiva,participand in mod activ la discutii pe marginea materialelor prezentate precum 
si la desfasurarea in teren pentru a verifica veridicitatea solicitarilor cetatenilor. 

In cadrul Consiliului Local al Municipului Tecuci, am urmarit respectarea 
prevederilor legale in intreaga mea activitate. 

In cadrul sedintelor Consiliului Local Tecuci ,cat si in cadrul comisiei de specialitate 
am militat pentru: 

-Respectarea intereselor cetatenilor; 

-Utilizarea eficienta,in interesul cetatenilor si a comunitati,a banilor publici; 

Am participat la toate manifestarile cultural,sportive si evocarile istorice sub egida 
Consiliului Local prin depunerea de coroane. 

Am participat la sarbatoarea "Ziva Nationala a Romaniei 1 Decembrie 1918" 

Am participat la 24 ianuarie 1859 Ziva Principatelor Romane 

Am participat ca invitat la Festivalul Interjudetean de Folclor "Canta de rasuna 
lunca" editia a XXVII-a 

Am participat ca invitat la Festivalul International de Fanfare_ 



Am participat ca invitat la manifestarile organizate cu pri!ejul sarbatorilor Zi!ei 
Culturi Nationale Pe urmele Poetului 

Am participat ca invitat din partea Casei de Cultura a Municipului Tecuci,sala studio 
Seri Tecucene 

Am participat ca invitat la vernisajul expozitiei Nostalgii Cromatice 

Am participat ca invitat la simpozionul Stefan Petica - 140 de ani de la nastere 

Am participat ca invitat la lansarea de carte Valori perene ale exilului romanesc de 
Vintila Floria 

ln cadrul intalnirilor in teritoriu cu cetatenii,arn preluat toate problemele sesizate de acesti si 
constatate de mine si anume: 

-racordarea la sistemul de canalizare,apa potabila si reteaua de gaze,precum si starea 
necurespunzatoare a unor strazi,disfunctional itati ale sistemului de iluminat,pastrarea ordinii 
publice:Satu Nou,Nicolae Balcescu,Cernicari,Cartierul CFR.Toate aceste aspect au fost aduse 
la cunostinta conducerii primariei. 

In sedinta Consiliului Local al Municpului Tecuci, jud Galati am fost desemnat ca 
reprezentant al Consilului Local in Consilile de Administratie al unitatilor de invatamant 
preuniversitare din Municipiul Tecuci:la Scoala Gimnaziala Ion Petrovici, la Scoala 
Gimnaziala Dimitrie Sturza, la Scoala Gimnaziala Gheorghe Petrascu 

Ca reprezentant al Consilului Local in Consiliul de Administratie aI unitati de 
invatamant preuniversitar din care fac parte,am participat la toate sedintele. 

Consider ca pe viitor, in calitate de Consilier Local ma voi implica si mai mult 
pentru a veni in primul rand in sprijinul cetatenilor municipului,acelora care au avut 
incredere atunci cand si-au dat votu. 

In aceasta perioada am reprezentat onorabil si echitabil interesele electoratului si 
asigur in continuare de o activitate demna si corecta, respectand un principiu. 

In exercitarea mandatului,Consilierii Locali sunt in serviciui colectivitatii locale 

Depun prezentul raport de activitate in conditile legi 2 i 5/200 1 privind administratia 
publica locala completata prin legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali si asigur 
Consiliul Local al Municipului Tecuci de o activitate corecta pana la sfarsitul mandatului prin 
respectarea legii in vigoare. 

/ 	3 2€2,7 	Consi1ieIi1itici Ghiorghi 


