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RAPORT DE ACTIVITATE
Iunie 2012 - Iunie 2013

In perioada iunie 2012 - iunie 2013 am detinut functia de Consilier
Local si am activat ca secretar al Comisiei nr.I - Buget-Finante, Studii,
Prognoze si Administrarea Domeniului.

Activitatea mea a fost in conformitate cu Legea Administratiei Publice
Locale Nr.215/2001 modificata si republicata,legea 39312004 privind
Statutul alesilor locali si Regulamentul de Organizare si Functionare a
Consiliului Local al Municipiului Craiova.

l . Am participat la sedintele ordinare si extraordinare irle Consiliului
Municipal Craiova,ale Comisiei nr. I si la sedintele Comisiei Sociale
din componenta careia fac parte.In cadrul sedintelor mi-am exercitat
dreptul de vot , mi-am prezentat puncfirl de vedere atunci cand am
considerat necesar referitor la proiectele discutate si de asemenea in
cadrul Comisiei Sociale am propus modificari la criteriile de ierarhizare
prin introducerea unui nou criteriu medical.
Am participat la Dezbaterile Publice organizate de Primaria
Municipiului Craiova, privind Proiectul de hotarare pentru aprobarea
taxelor si impozitelor pentru anul 2013, Proiectul de buget pentru anul
2013 si Dezbaterea publica privind procesul de regionalizare-
de sc entralizar e din Romani a.
Am fost desemnata sa fac parte din Consiliul de Administratie al
Gradinitei Castelul Fermecat, Gradinita Voiniceii, Grupul Scolar
Industrial CFR, Caminul pentru Persoane Varstnice; participand la
sedintele acestora cand ele au avut loc. Am contribuit la amenajarea
spatiului de joaca si a spatiului verde din incinta Gradinitei Castelul
Fermecat.La Grupul Scolar CFR Craiova am fost invitata si am
participat la festivitatea de deschidere a anului scolar 2012-2013,
sustinand sprijinul Primariei Municipiului Craiova in derularea
proiectelor liceului.
Am fost prezenta la toate audientele cu cetatenii atunci cand am fost
convocata; unele din problemele ridicate de cetatenii le-am directionat
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catre Serviciile de Specialitate ale Primariei Craiova pentru a putea fi
rezolvate.
Am participat la toate manifestarile sportive, culturale, comemorative si
actiuni organizate de Primaria Municipiului Craiova la care am fost
invitata.
Am contribuit la organizarea actiunii de plantare de pomi de catre
elevii scolii- Scoala Generala m.22 "Mircea Eliade",in parcul "Nicolae

Romanescu".
7. Am reprezentat Primaria si Consiliul Local al Municipiului Craiova la

ziua"Ora Pamantului 2013"si am insotit un grup de elevi cu ocazia
acestui eveniment.
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