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RAPOR'f DE ACTIVIT ATE AL COJ. rSILIERVLlJI LOCAL 
DUTOIU TONIOARA PE ANUL 2020 

(1 IANUARIE- 29 OCTOMB RUE) 

in confonnitate cu Capitolul III ,,Drepturile si obligatiile alesilor Iocali", Sectiunea 1 
, Dreptunle alesilor Jocali", Art. 225 , Dispozitii privind obligatiile de infonnare pentru alesii 
locali", alin (2), din OUG 57/03.07.2019 Codul Administrativ, ,, Fiecare consilier local, 
respectiv consilier judetean, precum si viceprimarii, respectiv vicepresedintii consiliului 
judetean sunt obligati sa prezinte un raport annal de activitate, care este ficut public prin 
grija seeretarului general al unitatii administrativ-teritoriale", prezint actiunile importante Ia 
care am participat in cursul acestei perioade, pentru punerea in practica a hotararilor adoptate de 
Consiliul Local, procedand la 1ntocmirea raportului de activitate pentru perioada 01 ianuarie -
29octombrie 2020. 

Pentru o informare cat ma:i exact:a., revin cu detalii referitoare la componenta consiliuJui 
local Breaza. 

In unna alegerilor locale din 05 iunie 2016, cele 17 mandate de consilieri locali ai 
orasului Breaza au fost castigate dupa cum unneaza: P.S.D - 8 mandate~ P.N.L. - 5 mandate , 
AL.D.E - 2 mandate, P.M.P - 1 mandat si P.S.RO. - 1 mandat. 

Detin calitatea de consilier local din partea Partidului National Liberal, c~tigata la 
Alegerile Locale din 05 iunie 20 16, mandatul de consilier local fiind validat in cadrul ~edintei 
din data de 24.06.2016 cand am depus juramantul de a respecta Constitutia ~i legile tarii, de a 
face cu buna credinta tot ceea ce sta in puterea ~i priceperea mea pentru binele locuitorilor 
OraOului Breaza, judetul Prahova, HCL nr. 87 /24 iunie 2016. 

Prin HCL nr. 92/20.06.2016, a fost aprobata componenta comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Breaza. Am fost desemnata sa fac parte din Comisia nr. 5 , Comisia pentru 
inviifiimant, sanatate, cultura, protec(.ie sociala, protectie copii, tineret si sport", comisie de 
baza si din Comisia nr. 3 , Comisia pentru administratie publica !ocala, juridic, relafii cu 
publicul si disciplina". 

ACTIVIT A TEA IN CADRUL UNOR INSTITUTll I COMISll IN CALITATE 
DE REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL 

Pe langa Comisia de specialitate, am fost ales membru si imi des:fasor activitatea in d iteva 
comisii speciale, dupa cum unneaza: 

Comisia de analizare a dosarelor privind inchirierea spatiilor cu destinatia de locuinta din 
proprietatea privata a orasului Breaza. 
Comisia speciaUi de analiza si verificare a modalitatii de stabilire si acordare a burselor 
scolare. 
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ACTIVIT A TEA ON CADRUL SEDIN'fELOR DE CONSILIU LOCAL 

In exercitarea mandatului de consilier local in perioada 01.01.2020 - 29.10.2019, am 
desfli§urat urmatoarele activitati: 

a) Din totalul de 16 sedinte ordinare si extraordinare, am participat la 10 sedinte ordinare si 
Ia 5 sedinte extraordinare; 

b) Am participat la toate dezbaterile din cadrul comisiilor analizand pentru avizare toate 
proiectele de hotarari prezentate; 

c) Am studiat toate infonnarile compartimentelor din aparatul Consiliului local, iar acolo 
unde am avut neclarWifi am solicitat mai multe detalii; 

c) Am facut propuneri de imbunatatire a continutului proiectelor de hotarari, uneori chiar cu 
amendamente; 

d) In sedintele Consiliului Local, la care am participat, mi-am exprimat votul favorabil pentm 
acele proiecte de hotarari menite sa conduca la o reala dezvoltare a or~ului, pentru realizarea 
unor importante obiective de investitii, pentru sustinerea activitaplor din domeniul 
lnvatamantului, sanatatii, domeniile social, cultural ~ sportiv, dar si votul negativ, atunci cand 
am considerat ca se aduc prejudicii comunitatii locale; 

e) Am solicitat executivului diverse informatii cu privire la colectarea impozitelor si taxelor, 
executarea silita a datornicilor, obiective de investitii prin adrese inregistrate la registratura 
primariei si a consiliuhri local. 

f) Am prezentat in fata consiliului toate problemele stringente ridicate de catre cetateni cu 
ocazia deplasarilor pe care le-arn des!asurat in teritoriu, pe strazi sustinand aceste probleme in 
sedinfele de consiliu; 

g) Pe durata mandatului, am avut o colaborare institutionala buml cu primarul orasului 
Breaza, Gheorghe Richea ~i cu toti colegii consilieri; 

Drepturile cetatenilor, 'in general, ~i ale celor defavorizati, in special, starea materiala a 
populatiei, sistemul sanitar, salubrizarea or~ului, interesul pentru rezolvarea unor probleme 
sociale, reabilitarea strazilor, au constituit prioritati in interventiile ~i sustinerile mele In cadrul 
comisiilor ~i al Consiliului Local. 

INTfiATIVE LEGISLATIVE 
in perioada 01 ianurie -29 octombrie 2020: 

am propus amendamente 9au modificari ale unor proiecte de hotarare, dupa cum 
urmeaza: 

-Proiect de hotarare pentru aprobarea unor masuri privind circulatia rutiera in orasul 
Breaza ( Am sustinut montarea unei oglinzi la intersectia strazilor Ocinei si Tudosesti, 
Politia Breaza nu a pus-ope lista de prioritati). 

Interpeliiri si diverse: 

- Am sustinut reabilitarea strazii Surdesti, deoarece este aproape impracticabila atunci cand 
ploua, iar pe unele portiuni nici pe timp favorabil. 

- Am sustinut continuarea proiectului de extindere a retelei de gaze in Valea-Tarsei. 
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PERFECTIONAREA PREGA TIRII IN DOME.NIUL ADMINIST.RA TJEI PUBLICE 
LOCALE (CURSURI DE PREGATIRE, FORMARE SI PERFEC'fiONARE) 

In anul 2019, nu am participat la cursuri de formare sau de perfectionare. 

ACTIVIT ATE ADMINISTRATIV A 

L Am participat Ia toate actiunile organizate de executiv cu ocazia diferitelor sarbato:ri. 
2. In calitate de ales local mi-am depus Declratia de avere si de interese in conformitate cu 

prevederile legale. 

Consider ca inca de la ln.ceputul mandatului meu de ales local mi-am desrasurat activitatea in 
mod proactiv si cu buna credinlii, preocupata de: 

problemele comunita~i si ale cetatenilor orasului Breaza ; 
solutionarea problemelor ridicate de cetateni; 
sustinerea proiectelor de dezvoltare a orasului realizate cu fonduri europene; 
imbunatafirea activitatii executivului local in sensul cresterii efi.cientei si 
profesionalismului serviciilor in interesul cetateanului, asigurarea transparentei si a 
unei mai bune comunicari pub lice. 

Consilier Local 
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