Etr
RAPORT DE ACTIVITATE
pentru intervalul octombrie 2020-noiemb ne 2021

consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Copalnic M5na$tur
Subsemnata Chira Oana Lia, in calitate de consilier local din partea formatiunii Uniunea
Salvati Romania (USR), ales in urma procesului electoral din data de 27 septembie 2020, avand

in vedere prevederile art. 225 alin. (2) din OUG w. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, va prezint Raportul de activitate al subsemnatului (ei),
structurat dupa cum lutmeaza:
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Roluri asumate:

secretar al comisiei pentru tnvdldmdnt,sdndtate Sifamilie, activitdli socio-culturale, culte,
muncd Si proteclie sociald, proteclia mediului Si turism, din 3 noiembrie 2020;
reprezentant al comunei tn Grupul de Lucru Mixt pentru Romi, din 25 februarie 2021

Participarea la qedinfele consiliului local qi ale comisiilor de specialitate:
$edinfe de consiliu: prezentil la l7 qedinfe, minimum una pe 1un6.
$edinfe de comisie: prezentdla toate qedin{ele (minimum 12).

o

Proiecte de hottrr6re qi amendamente depuse:
Proiecte: rcalizarcaunui centru cultural pentru tineret, parc central; ambele propuneri au
intrat intr-un proiect mai larg, de reamenajare qi reabilitare a centrului de comund, pentru centrul
cultural fiind aprobati reabilitarea unei clhdiri aflate in proprietatea primdriei. Din cauza situaliei
politice actuale, proiectul e incl doar pe hdrtie.
Amendamente: extinderea re(elei de trotuare prevdzute in proiectul precedent; reabilitarea
terenului de sport al qcolii, achizi[ionare unui tractor pentru gazonpentru intrefinerea terenurilor
de sport, repararea acoperiqurilor din Preluca Veche, Preluca Veche, Ldschia.
AIte activititi:
Petilii qi sesizflri: str6ngerea de semnituri de la cet6leni pentru extinderea relelei de gaz.
Am rdspuns permanent la sesiz6rile cetifenilor privind iluminatul public, colectarea
deqeurilor, reabilitarea retelei de drumuri comunale, judefene, duc6nd problemele in
aten[ia prim6riei, contribuind astfel la rczolvarea lor
Acfiuni cu cet5{enii (int6lniri, audienfe, s.a.): consultarea elevilor qi a profesorilor in
realizareaproiectelor care-i privesc direct, dar qi a celorlalli cetdfeni; cump6rarea de
materiale educafionale pentru copiii de la qcoalS.
Ac{iuni in colaborare cu alte servicii/institutrii qi autoritdtri: cu Biblioteca Comunal6,
participarea in proiecte de incurajare a lecturii, Carteape care o iubesc, inilierea
proiectului "Dacd. am citi cu voce tare", concursuri cu premii, cump6rarea de volume

o
-

-

Etr
-

pentru fondul de carte in valoare de 1650 de lei. Participarea la intfllniri cu arhitecfi qi
proiectanfi de la Aedilis Proiect pentru rcalizareaproiectelor menfionate anterior.
Aparitii in presd qi social media: publicarea proceselor verbale ale qedinlelor de consiliu
local pe pagina USR Copalnic Mdn[qtur, aparrliape pagina FB Femei in politic[, pe siteul Bibliotecii Copalnic M6nIqtur ca participanfi in proiecte de incurajare a lecturii
("Cartea pe care o iubesc").

Cu stima,

Data: 5 noiembrie 2021
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