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COMISIA DE BUGET-FNANTE,ADMMISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL 

#' 
In conformitate cu prevederile art.5 1, alin 4 coroborate cu cele ale art.98 din Legea 

Administratiei Publice Locale nr.2 151200 1 republicata cu modificarife si completarile 
ulterioare, prezint raportul individual de activitate in cadrul Consiliului Judetean Braila . 

1. Activitatea din cadrul comisie: 
Ca membru a1 acestei comisia am participat la toate sedintele de lucru si m-am 
implicat pentru buna desfasurare a activitatii in avizarea Proiectelor de Hotarare. 

2. Activitatea in pIenul Consiliului Judetean: 
In perioada analizata am participat la toate sedinteie 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, in favoarea cetatenilor. 

3. Activitatea in teritoriu: 
In perioada sus mentionata, am organizat audinete la sediul PNLBraila din B-dul 
Independentei, nr.8, b1.B 1, et. 1. 
Saptarnanal, vinerea intre orele 17:OO-19:OO. 
La audiente cetatenii au formulat propuneri si cereri pe urmatoarele domenii: 

- Locuri de rnunca: deblocarea posturilor din administratia locala si transformarea 
lor in posturi de debutant, taxa de salubrizare foarte mare in raport cu calitatea 
serviciului prestat, tarifbl la apa fiind unul din cele mai mari din tara, colectarea 
selectiva a deseurilor, transportul local si judetean avand multe lacune in rnodul 
de desfasurare, starea deplorabila a strazilor din municipiu si judet. 

In calitate de consilier judetean am facut deplasari in comunele din judetul 
Braila, in care am a n t  intalniri ata cu autoritatile locale cat si cu cetatenii. 

Problemele ridicate au fost referiotare la irigatii, asfaltarea strazilor, amenajari 
de depozite engross, apa potabila, canalizare, etc. 

Consilier Judetean PNL , 
Chiru Laurentiu - 




