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ÎN PERIOADA IUNIE —DECEMBRIE 2016 

Subsemnatul Pintilie E ănuţ, în conformitate cu dispozi ţiile art.51 alin.4 c1in 

Legea nr. 2 1 52001   privind administraţia publică  locală, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare coroborate cu prevederile art.50 alin.3 di 

Legea nr.393/2004 privind Statul ale şilor locali, având în vedere c ă  prin H.C.L. 

nr. 2/02.06.2016 am fost validat ca, consilier local în urma alegerilor locale clin 

iunie 2016, iar prin H.C.L. nr. 5/25.06.2016 am fost validat în func ţia ce 

Viceprimar, astfel voi prezenta urr ătoru1 raport privind activitatea mea pentiu 

perioada iunie - decembrie 2016. 

Raportul pe care îl prezint, este o parte a activit ăţii pe care arn avut-o în 

anul 2016, în calitate de reprezentant al comunit ăţii tecucene. 

Încă  de la pre1uarea mandatu1ui, mi-am propus ca principal mod de 

abordare a probeme1or cu care se confrunt ă  municipalitatea noastr ă  să  se fac ă  

prin contactul nemijlocit cu cet ăţenii, considerând c ă  numai prin dialogul direct, 

bazat pe corectitudine si deschidere suntem în m ăsură  să  ne coordon ăm efoiiur e 

pentru bunăstarea municipalităţii i a cetăţenilor săi. 
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În calitate de consilier iocal, fac parte din Comisia nr. 1 - ,,Studii, prognozo 

economice-sociale, buget fnan ţe, administrarea domeniului public i privat ai 

municipiului şideţin funcţia de membru a acestei comisii. 

Pe întreaga perioad ă, am deţinut funcţia de Viceprimar, am participat Ia 

toate şedinţele de comisie, precum ş i ori de câte ori a fost nevoie pentru toato 

şedinţele, ordinare, extraordinare şi de îndată  convocate prin Dispozi ţia 

domnului Primar al Municipiului Tecuci. 

Precizez faptul c ă  pentru fecare şedinţă  de comisie sau de plen a 

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

amănunţit proiectele de hot ărâre propuse, procesele-verbale de şedinţă, iar în 

cadrul comisiei am dezb ătut problemele supuse aviz ării Comisiei, solicitând în 

anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din cadrul 

Primăriei Municpiu1ui Tecuci sau ini ţiatorilor de proiecte de hot ărâre. 

Am participat la toate şedinţele de Consiliul local, în num ăr de 16 sedinte 

de plen (edinţa de constituire din 25.06.2016, 6 sedinte ordinare, 1 sedillià  

extraordinar ă  si 8 sedinte de îndat ă), pentru a putea al ături de colegii mei sa 

susţinem proiecte de hot ărâri necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţ  

Consiliului local Tecuci ş i a rezolvà probleme de urgen ţă . 

În perioada iunie-decembrie 2016 la nivelul Consiliului Local Tecuci au 

fost adoptate un num ăr de 187 de hotărâri, iar în luna decembrie 2016 am condus 

lucrările sedintelor de plen fiind Predinte de sedintâ. 

În cadrul celor 15 şedinţe ale comisiei ai avizat favorabil, dup ă  ce au fosL 

analizate şi dez ătute, rapoartele de avizare a tuturor proiectelor de hot ărâre ]a 

care trebuia avizul comisiei din care fac parte, precum am participat la toatc 

edinţe1e de comisie. 
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Am luat legătura cu cQmpartirnentele de specialitate în vederea clarific ării 

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

Consider c ă  am facut tot ce era posibil pentru a cunoa şte toate aspecteie 

activităţii administraţiei publice, precum şi opiniile, preocupările şi interescl e 

societăţii civile, am participat la dezbaterile din comisii, la consult ări pe 

marginea proiectelor de hot ărâri importante, diverse evenimente publice, îr 

desfăşurarea cărora prezenţa mea a fost necesar ă  si am răspuns, alături de ceiiai ţ i. 

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

Am participat la consiliile d administraţie si consiliile de asigurare a 

calităţii educaţiei la unităţile de învăţământ din municipiul Tecuci unde am fost 

repartizat conform Hot ărârii Consiliului Local Tecuci nr. 80/15.09.201 6, ia.r 

împreună  cu conducerile acestor unit ţi de învăţământ am conlucrat sus ţinându-

le cerinţele prinre care cea mai important ă  - efectuarea cur ăţeniei ş i igienizării 

spaţiilor pentru deschiderea în bune condi ţii a cursurilor. 

Am dat curs, de asemenea, tuturor invita ţiilor la evenimentele cuitural c 

organizate din iniţiativa Consiliului local sau a altor institu ţii publice. 

În calitate de Viceprimar am coordonat activitatea : Serviciului Public 

Local de Asistenţă  Socială, Societatea Zone Verzi Tec SRL Tecuci, Societatea 

Pieţe Zone Verzi SRL Tecuci, Socetatea Ecoprest Tec SRL Tecuci, Societatea 

Ecogroup Tec SRL Tecuci, Societatea Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci, 

Societatea Rampa Rates SRL Tecci, precum si alte servicii ce mi-au fost daic 

prin Dispozi ţia Primarului Municipiului Tecuci. 

Conform ibispoziţiilor primite am făcut parte din comisii organizate la 

nivelul Municipiului Tecuci, am reprezentat institu ţia în plan local la anumite 

evenimente. 
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De asemenea, în calitate de Viceprimar am acordat 132 de audien ţe 

cetăţenilor, ori de câte ori a fost nevoie 

În întreag activitate desfă urată  în calitate de ales local am respectat 

interesele cetăţenilor. 

Consider că  prin activitatea desf ă uratâ pe toate aceste coordonate ti 

contribuit constructiv la asigurareaeficien ţei i legalităţii în func ţionarea 

autorităţilor i institu ţiilor administra ţiei locale din Municipiul Tecuci 

Activitatea mea s-a desf ăşurat în spiritul legii şi în serviciul co1ectivit ă iii 

locale, de asemenea consider c ă  mi-am realizat atribu ţiile ce-mi revin în calitate 

de Viceprimar 

VICEPRIMAR, 
PINTILIE DĂNUŢ  
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