
t0NSUULLocAL TECUCI 

UL  

Raport de activitate pe anui 2016 

Subsemnatul Parvu Constantin,consilier local ales pe listele formatiunii politice 

ALDE la alegerile din anul 2016 ,am desfasurat activitatea de consilier local, in 

comisia n r 3 ,,Activitati stiintifice,invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala in 

sedintele de plen si in teritoriu 

ln comisia de specialitate in care sunt membru ,am analizat alaturi de colegii din 

comisie, activitatile directorilor institutiilor subordonate Consililului Local 

Tecuci,in speta Casa de Cultura, Biblioteca Municipala, Muzeul de lstorie, 

incercand sa gasim impreuna cele mai bune solutii de exercitare a activitatilor 

specifice ,si reglementarii acestora cu programe de activitati ce pot fi bugetate din 

surse atrase sau din bugetul local. 

La Biblioteca Municipala am convocat o sedinta in vederea gasirii de solutii pana 

la reabilitarea exterioara a lacasului de cult si am transmis d-nei Director sa 

obtina de la directia de Cultura Judetiana prin arhitectul cate a avizat lucrarile, 

desfasuratoru l cu necesarul de lucrari in speta, Devizului general DG,si fisele 

F1,F2,F3 conf. HG 28/2008. 

Acestea ne sunt necesare la evaluarea lucrarilor, in vederea protejarii 

perimetrului exterior cu esafodaje si prelata astfel incat tencuiala exterioara ce 

este gata sa cada pe aleile pietonale sa nu produca victime. 

ln sedintele de Consiliu am intervenit in special petru a lamuri aspecte privind: 

-Planul cultural —fiind membrul comisiei de cultura 

-Prezentare de catre Primarul in functie a unei informari privind situatia 

economica a UAT la preluarea mandatului. 

-am cerut Consililui Local o dedzbatere si un proiect de hotarare care sa 

reglementeze accesul in zona pietei ,fie ca se vor introduce parcari cu plata prin 

SMS sau cu aparate specializate, este absolut necesara aceasta reglementare 

pentru a stopa haosul din zona pietei privind parcarea autorismelor. 



-am intervenit in sedintele Consiliului Locai de fiecare data cand s-a adus vorba 

de salarizarea personalului, si a numarului acestuia in aparatul local sau 

Societatile in care Consiliul Local este actionar, am cerut chiar o dezbatere si o 

analiza in Consiliu pe tema salarizarii aparatului de Iucru din subordinea Consiliuli 

Local. 

-am intervenit in sedinta consiliului din 15.09.2015 pentru a atrge atentia ca lipsa 

unei platforme industriale in zona adiacenta orasului face ca industria sa nu sa se 

poata dezvolta si de aici fipsa investitorilor si implicit fondurilor atrase din taxe si 

impozite la UATTecuci 

A m intervenit in sedinta din 27.10.2016 la pc 16 din ordinea de zi privind 

,,Aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului 

privat al UAT catre D-ul Miron G ,,,unde am cerut in comisie si in plenul sedintei 

,propunerea ca aceasta hotarare sa fie pentru toti cei ce detin garaje si pot plati 

anticipat concesiunea integral sa poata sa cumpere terenul de sub garaje, 

conform dreptului de preemptiune din contractul de concesionare cu UAT-ul 

Am intervenit in aceiasi sedinta in vedere obligativitatii obtinerii de avize 

favorabile de la Mediu inainte de a fi utilizate noile platforme de deseuri 

aprobate in Consiliu 
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