
9 ' Catre : CONSILI, JUDEE, BRAILA 

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIE 
" DIN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL PENTRU PE 

IULIE 20 1 6-IUNIE 20 1 7 

in  conformitate cu prevederile art.51, alin 4 coroborate cu cele ale art.98 din Legea 
Adrninistratiei Publice Locale N.Z 15/2001 republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, prezint raportul individual de activitatii in perioada 201 6-20 17. 

Activitatea cuprinde: 
1. Activitatea din Comisia de Sanatate si Protectia Sociala. 

In calitate de rnembu a1 acestei Comisii am participat la toate sedintele (de doua 
ori pe luna) si m-am irnplicat pentru buna desfasurare a activitatii in dezvoltarea si 
avizarea Proiectelor de Hotarare. 

Comisia a avizat favorabil toate Proiectele de hotarare iar unde au fost neclaritati 
au fost invitati aparatul administrativ a1 Consiliului Judetean pentru clarificari. 

In primele sedinte (un numar de 6) Secretarul General al Consiliului Judetean,desi erau 
proiecte la Comisie , nu cerea acesteia avizarea lor. Aceasta dificultate a fost 
remediata. 

2. Activitatea in plenul Consiliului Judetean: 
In perioada analizata am participat cu doua exceptii la toate sedintele ordinare si 
extraordinare initiate si organizate de Consiliul Judetean Braila. 
Am sustinut in calitatea de Consilier Judetean PNL toate proiectele cu impact pozitiv 
asupra Judetului Braila. 
Au fost 2 proiecte la care am solicitat scoaterea acestora de pe ordinea de zi , reusind 
ca la propunerea mea sa fie scos numai unul. In procesul de cumparare a Spitalului de 
Pneumofiziologie Braila am participat la negocierile cu proprietarii. Am atras atentia 
ca in perioada 201 1-2013 au fost intocmite documente cu investitiile facute la Spital, 
lucru care la prezentele negocieri pretul a fost dat in jos substantial. 
Aceste docurnente exista la arhiva Spitalului de Pneumofiziologie Braila . 

3. Activitatea in teritoriu: 
Audientele in municipiu se desfasoara la sediul PNL din B-dul Independentei, nr.8, 
bI.Bl, et.l. 
Saptamanal, vinerea intre orele 17:00-19:OO. 
La audientei cetatenii au formulat propuneri si cereri 



1 e - Locuri de munca: Deblocarea posturilor din administratia locala si transformarea 
lor in posturi de debutant. 

- Transportul local in comun- un serviciu care creaza multe probleme cetatenilor. 
- Salubritatea a ajuns dincolo de granitele imaginatiei- acest serviciu nu este bine 

gestionat si se desfasoara anapoda: de multe ori pana seara nu se ridica gunoiul, 
creand un disconfort cetatenilor de la blocuri si case. 

In calitate de consilier judetean am facut deplasari in comunele : Scortaru Nou , 
Cazasu, Tudor Vladimirescu, Sutesti, Movila Miresii, Silistea , Mircea Voda , 
Dudesti, Tichilesti, Gropeni , Tufesti, Stancuta, Victoria, Baraganul, Ciocile, 
Insuratei, Unirea. 

Am stat de vorba cu foarte multi cetateni din aceste localitati, au reiesit 
urmatoarele : 

- Lipsa locurilor de munca. 
- Nu sunt bani pentru a da copilul la scoala( aici s-au referit la terminarea clasei a 

opt4 
- Terenul pe care il au, il lucreaza tot cu sapa si munca este in zadar, nu castiga 

nici cat investesc. 
- Se constata ca unii cetateni lucreaza cu ziua la diferite societati pe sume mici. 

In satul brailean s-au facut carnine culturale moderne, sali de sport, dar strazile si 
ulitele au rarnas nepietruite si neasfatate. 


