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 Având în vedere Certificatul doveditor al alegerii 

consilierului local nr. 148/30.09.2020, eliberat de Biroul Electoral de 

Circumscripție nr. 6, oraș Breaza, județ Prahova și ținând seama de 

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.”; 

 Subsemnata, RADU IULIA-IONELIA, în calitate de 

CONSILIER LOCAL al Orașului Breaza, Județ Prahova, declarat ales la 

alegerile locale din data de 27.09.2020, prezint următorul raport de 

activitate pentru perioada 29.10.2020-31.12.2020:  

 Am participat la toate ședințele comisiilor de specialitate 

și la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local 

Breaza. 

 Dețin calitatea de membru în următoarele comisii: 

• Comisia nr.2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

turism, ecologie şi protecţia mediului; 

• Comisia nr.5 - Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie social protecţie copii, tineret şi sport. 

În cadrul acestor comisii am discutat și votat toate proiectele de 

hotărâre. 

 În perioada 01.01.2021-01.09.2021, am fost reprezentant 

din partea Consiliului Local al orașului Breaza în Consiliul de 

Administrație al Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza, iar în 

prezent dețin calitatea de membru în Consiliului de Administrație al 

Centrului Cultural „Ion Manolescu”, Breaza, în Consiliul de 

Administrație al Liceului Tehnologic Ucecom "Spiru Haret", Breaza și în 

Adunarea Generală a Parcului Industrial Breaza. 



 Grupul de consilieri USR, grup din care fac și eu parte, 

a inițiat un proiect ce privește acordarea unei reduceri de la 

plata impozitului pentru construcție și teren, începând cu ianuarie 

2022, doamnei Rusu Petrucșca. Acest proiect ce a fost votat în 

ședința de Consiliu Local, din 25.02.2021, prin hotărârea nr. 21. 

 În cadrul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, 

cultură, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, au fost 

inițiate: 

  proiectul de hotarare nr.50 privind stabilirea numărului și 

cuantumului burselor școlare acordate în învățământul 

preuniversitar de stat din orașul Breaza. 

 proiectul de hotărâre nr. 100 privind asocierea Orașului Breaza 

cu Centrul Cultural „Ion Manaolescu”, Breaza pentru 

organizarea festivalului concurs „Joc și cânt la Breaza”, ediția 

a VII-a, desfășurat în data de 11.09.2021 

 În decembrie 2021, în cadrul aceluiași grup de 

consilieri, a luat naștere inițiativa de a acorda un ajutor de 500 lei 

pentru fiecare nou-născut din orașul Breaza. Proiectul vizează 

stimularea natalității. Acest proiect a fost votat în ședința de 

Consiliu Local, din 27.01.2022, prin hotărârea nr. 9.  

  

  



 Am inițiat alături de colegii din filiala USR Breaza campania 

„Breaza curată”, în cadrul căreia am organizat acțiuni de ecologizare în 

următoarele   zone ale orașului: 

 Parcul Brâncoveanu și zona centrală 

 Cartierul Valea Târsei 

 Cartierul Nistorești  

 Cartierul Podu Vadului 

 

 Totodată am participat și la acțiunile de ecologizare 

desfășurate în partenetiat cu LET’S DO IT ROMANIA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 





  

 Am participat la evenimentele organizate de Primăria 
Orașului Breaza și Consiliul Local Breaza cu ocazia zilelor:  

 Ziua Unirii Principatelor Române 

 Ziua Eroilor 

 Ziua Drapelului Național 

 Ziua Imnului Național 

 Dezvelirea Monumentului celor Trei Regi  

 Ziua Națională a României 
  

   

   

 

 



 Am sprijinit Centrul de Informare Turistică Breaza în inițierea 

proiectului „Căsuța cu Cărți”.  În cadrul acestui proiect au fost montate 

în Breaza 5 căsuțe cu cărți în mai multe zone de recreere și de odihnă 

din oraș. Lansarea proiectului a avut loc pe 27 mai 2021. În cadrul 
evenimentului de lansare au fost premiate cele mai bune eseuri cu 
tema „Breaza pentru tineri” și cele mai bune sloganuri pentru 
Breaza, realizate de elevi ai Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul 

Breaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Am susținut inițierea grupului „Breaza pentru tineri”, grup 

format din elevi ai Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, orașul Breaza. Tinerii 

din acest grup și-au exprimat opiniile cu privire la viziunea lor asupra 

dezvoltării orașului Breaza, în cadrul unei întâlniri organizate la sediul 

Primăriei Orașului Breaza. 

 Printre ideile tinerilor, a fost și cea de a organiza seri de film 

pe Arena Parc Brancoveanu. Acest proiect a fost implementat în luna 
august 2021, de Primăria Orașului Breaza, în parteneriat cu Centrul de 

Informare Turistică Breaza și Centrul Cultural „Ion Manolescu”, Breaza. 

 



 Alături de colega mea Alexandra Mosor, consilier 
local al Orașului Breaza, am lansat proiectul „BREAZA ÎN 
FOTOGRAFIE”. În cadrul acestei inițiative ne-am propus să 
realizăm împreună cu cetățenii o galerie a orașului, care să 
cuprindă fotografii din Breaza noastră frumoasă. Un prim 
pas al călătoriei noastre l-am parcurs organizând un 
concurs cu premii, în luna noiembrie 2021. Din dorința de a 
crea cât mai multe amintiri frumoase, 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, în luna decembrie 2021.  

  

 

 

Mulțumim tuturor celor 
care ne-au sprijinit în 
realizarea celor două 

inițiative!  



 

Am susținut și m-am implicat în 

acțiunile caritabile, inițiate la nivelul 

comunității brezene: 

Campania de strângere de fonduri 

pentru un imobil afectat de un 

incediu: „Mână de la mână pentru 

suflet” 

Campaniile umanitare organizate 

de brezeni, alături de partenerii 

acestui proiect – „Telegramă către 

suflete, de Crăciun” – campanii 
destinate copiilor, vârstiniciilor și 

familiilor defavorizate. 

Contact: 
E-mail: youliaradu@gmail.com

Facebook: 
Iulia Radu  
https://www.facebook.com/youliaradu 

Împreună cu viceprimarul orașului Breaza, Emanuel Necula și 

de colega mea, Alexandra Mosor, consilier local și membru în comisia de 

învățământ am inițiat un proiect pilot pentru anul 2022. În cadrul acestui 

proiect va fi achiziționată o seră ce va fi montată în curtea interioarp a 

Grădiniței cu P.P. Si P.N. „Castelul Fermecat”. Aici copiii înscriși în grădiniță 

vor avea posibilitatea să cultive legume bio, legume ce vor putea fi folosite 
la cantina grădiniței. 

La sediul filialei USR Breaza, din strada Republicii, nr. 62,  a fost 
stabilit un program de permanență, prin care am încurajat locuitorii 

orașului să vină în sprijinul nostru cu idei, propuneri sau pur și simplu să își 

exprime mulțumirile sau nemulțumirile cu privire la activitatea administrației 

locale. 

Data, 

04.02.2021 

Semnătura, 
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