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Având în vedere Partea a III-a ,,Administrație Publică Locală”, Capitolul III „Drepturile 

și  obligațiile aleșilor locali”, Secțiunea a 2-a „Obligațiile aleșilor locali”, Art. 225 „Dispoziții 

privind  obligațiile de informare pentru aleșii locali”, alin (2) din Codul Administrativ, OUG 

57/2019, „Fiecare consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimarii, respectiv 

vicepreședinții consiliului judetean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care 

este făcut public prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-

teritoriale.”; 

Ținând seama de: 

- Certificatul doveditor al alegerii consilierului local nr. 153/30.09.2020, eliberat de 

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 6, oraș Breaza, județ Prahova; 

- Încheierea nr. 112/13.10.2020 pronunțată de Judecătoria Câmpina Secția Civilă în 

dosarul nr.5972/204/2020; 

Subsemnata MOSOR ALEXANDRA-RAMONA, în calitate de CONSILIER 

LOCAL al Orașului Breaza, Județ Prahova, declarat ales la alegerile locale din data de 

27.09.2020, vă prezint următorul raport de activitate pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021: 

A. COMISII DE SPECIALITATE 

Dețin calitatea de membru în două dintre acestea: „Comisia pentru administraţie publică 

locală, juridic, relaţii cu publicul şi disciplina” și „Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie social protecţie copii, tineret şi sport”.  
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B. ADUNĂRI GENERALE 

Referitor la alte comisii, adunări generale și/sau consilii de administrație, dețin calitatea 

membru AGA al Parcului Industrial Breaza. 

C. PROCENT PARTICIPARE ȘEDINȚE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE 

 

D. PROIECTE INIȚIATE 

 

 

E. ACȚIUNI DE ECOLOGIZARE 

#BREAZACURATĂ (o inițiativă a USR Breaza) 

Pe 3 aprilie 2021 am început seria acțiunilor de ecologizare pentru a face Breaza din 

nou curată. Am început cu zona centrală, o zonă des frecventată de locuitorii orașului și anume 

Parcul Brâncoveanu. O săptămână mai târziu, pe 10 aprilie 2021, am continuat seria acțiunilor 

de ecologizare, de această dată nu doar în centrul orașului, ci și în cartierul Valea Târsei și în 

zona scărilor care duc spre cartierul Nistorești. 
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 Peste încă o săptămână, pe 17 aprilie 2021, am ecologizat zona Nistorești (Halta și 

împrejurimile), iar apoi am continuat în același cartier, zona "Focșeneni".      Ne-au fost 

parteneri de nădejde voluntarii care s-au alăturat acțiunii noastre, cărora le mulțumim pentru 

efortul depus și pentru timpul alocat ecologizării acestor zone. 
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Pe 18 septembrie 2021 am sărbătorit „Ziua de Curățenie Națională” printr-o acțiune de 

ecologizare în zona centrală a orașului Breaza, Parcul Brâncoveanu. Acțiunea a fost realizată 

în parteneriat cu Let's Do It, Romania! și s-a dovedit a fi un real succes. 

 

 

F. MOMENTE SOLEMNE 

Am participat la evenimentele organizate de Primăria Orașului Breaza și Consiliul 

Local Breaza cu ocazia zilelor naționale: 24 Ianuarie - Mica Unire, 10 iunie - Ziua Eroilor, 1 

Decembrie - Ziua Națională a României. 
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G. ÎN SPRIJINUL CETĂȚENILOR 

 

 

H. PROIECTE DE SUFLET 

Alături de Iulia Radu, consilier local al Orașului Breaza, am pornit în aventura numită 

„BREAZA ÎN FOTOGRAFIE”. Ne-am propus să creăm împreună cu cetățenii o carte de vizită a orașului, 

bazată de fotografii care să surprindă ce are Breaza mai frumos. Primul pas al călătoriei noastre 

l-am parcurs organizând un concurs cu premii (noiembrie 2021). La scurt timp după aceea, 

împreună cu alți oameni dragi, dornici de a face bine, am organizat o sesiune foto gratuită 

destinată celor mari și mici, într-un decor de poveste (decembrie 2021). 
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Am susținut inițiativa CNIPT Breaza prin care a fost  implementat proiectul „CĂSUȚA CU 

CĂRȚI” (proiect lansat în mai 2021) #BeBookBeCool! #BeBreaza! „Căsuța cu Cărți” este un 

proiect care se dorește un îndemn la citit, un punct de plecare pentru crearea și dezvoltarea unei 

comunități care să acționeze pentru un oraș mai frumos, mai prietenos, un proiect ce îndeamnă 

tinerii de toate vârstele să descopere și să se descopere. Singura regulă a Căsuței este să nu 

rămână niciodată fără cărți.  

 

Alături de viceprimarul orașului Breaza, Emanuel Necula și de consilierul local, Iulia 

Radu, am inițiat un proiect pilot pentru anul 2022. În cadrul acestui proiect va fi achiziționată 

o seră, ce urmează să fie montată în curtea interioară a Grădiniței cu P.N. și P.P. „Castelul 

fermecat”. Copiii înscriși aici vor avea posibilitatea să cultive legume bio, acestea putând fi 

apoi folosite de către cantina grădiniței. Ne propunem să încurajăm și alte astfel de activități 

prietenoase cu mediul înconjurător și benefice pentru dezvoltarea copiilor. 

Așteptăm cu nerăbdare să-i vedem în acțiune pe „micii grădinari”! 

Am susținut și promovat cu mare drag două acțiuni ale oamenilor, pentru oameni: 

- „Mână de la mână pentru o casă” (campanie de strângere de fonduri pentru imobilul 

afectat de incendiu situat pe strada Caraiman); 

-„Telegramă către suflete, de Crăciun” (Comunitatea brezeană și partenerii acestui 

proiect au organizat campanii umanitare și au dăruit copiilor, vârstnicilor și familiilor 

defavorizate pachete cu alimente/jucării/haine în pragul sărbătorilor.) 
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De asemenea, am luat parte la activitățile desfășurate de Centrul Cultural „Ion 

Manolescu” Breaza și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Breaza: „Ziua 

Universală a Iei”, „Festivalul Internațional de Folclor „CALABREAZA” ediția a XVI-a”, 

„Proiectul cultural „La Breaza corect vorbești!” și „Seri de film la Breaza”. 

I. BREAZA PENTRU TINEri 

Am ajutat la formarea grupului „Breaza pentru TINEri”, un grup „de lucru”, în cadrul 

căruia fiecare dintre noi dorește să-și aducă aportul în dezvoltarea orașului. Fie că vorbim de 

sociologi, impresari, arhitecți, profesori, actori, peisagisti sau orice altă profesie pe care o au 

acești tineri brezeni, ne bucurăm nespus de implicarea lor și le mulțumim pentru timpul acordat, 

ideile împărtășite și tot sprijinul de până acum. 

 

J. ÎN LINII MARI 

Am susținut și votat în consecință toate proiectele de hotărâre benefice pentru locuitorii 

orașului, dar și pentru o mai bună organizare și funcționare a aparatului administrativ. Am 

încurajat cetățenii să participe fizic la ședințele de consiliu (conform prevederilor aflate în 

vigoare la acel moment, având în vedere contextul pandemic), dar și online, acestea fiind 

disponibile live pe rețelele de socializare, începând cu luna decembrie a anului 2020. 

K. CONTACT 

 


