RAPORT DE ACTIVITATE
IANUARIE – DECEMBRIE 2021

CONSILIER LOCAL COSTEA MIHALACHE-MARIAN

Subsemnatul Costea Mihalache Marian, consilier local in cadrul Consiliului
Local al Comunei Brazi, in temeiul art.225 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, am intocmit
prezentul raport de activitate cu privire la activitatea desfasurata in cadrul
Consiliului Local Brazi in anul 2021.
Am obtinut mandatul de consilier local din partea Partidului National
Liberal la alegerile locale din 27 septembrie 2020, mandatul fiind validat prin
Incheierea nr.1842 din data de 15.10.2020 a Judecatoriei Ploiesti. La data de 23
noiembrie 2020 am depus juramantul de a respecta Constitutia si legile tarii, de a
face tot ceea ce imi sta in puterea si priceperea mea pentru binele locuitorilor
Comunei Brazi, in conformitate cu prevederile art. 117 alin.(1) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr.36 din 23.11.2020 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local pe domenii de activitate
si stabilirea componentei acestora, modificata ulterior prin H.C.L. Brazi nr.43 din
03.12.2020, am fost desemnat sa fac parte din Comisia pentru activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret si sport. Am participat la
sedintele comisiei de specialitate, avizand toate proiectele de hotarare supuse
dezbaterii comisiei.
Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova, in perioada 1 ianuarie
2021 - 31 decembrie 2021 s-a intrunit in 15 sedinte: 12 sedinte ordinare si 3
sedinte extraordinare si a adoptat, in conformitate cu prevederile legale, un numar
de 67 hotarari.
In calitate de consilier local, am participat atat la sedintele comisiei de
specialitate din care fac parte, cat si la sedintele consiliului local si am votat toate
proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi a sedintelor.
Prin H.C.L. Brazi nr.13 din 26.02.2021 am fost desemnat in calitate de
reprezentant al Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahova in Biroul
Clubului Sportiv Brazi, persoana juridica de drept public organizata sub autoritatea
Consiliului Local al comunei Brazi, judetul Prahova.

In aceasta calitate am participat in permanenta la sedintele organizate, am
sprijinit sportivii si antrenorii din toate sectiile existente, am incurajat activitatea
sportiva desfasurata pe raza comunei Brazi.
De asemeni, am fost desemnat, in calitate de reprezentant al consiliului local
in Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, stabilirea ordinii de
prioritate în repartizarea acestora şi stabilirea criteriilor în baza cărora se
repartizează locuinţele sociale.
Am incercat astfel, prin implicarea mea, atat in sedintele de comisie cat si in
plenul sedintelor consiliului local, vis-a-vis de problemele supuse dezbaterii, sa imi
exprim pozitia corecta si sustinerea acestora in vederea aprobarii.
Doresc ca si in continuare sa-mi aduc aportul meu in ceea ce priveste
dezvoltarea si modernizarea localitatii, venind cu idei noi si proiecte de viitor,
impreuna cu primarul comunei si cu ceilalti consilieri locali, pentru ca numai
impreuna putem contribui la prosperitatea comunei Brazi.
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