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RAPORT DE ACTIVITATE 
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Consilier local:  GRIGORE IULIA
Partidul Social Democrat

Presedinte al Comisiei nr. 2 pentru validare,activități social-
culturale,culte,învățământ,sănătate și familie,protecție copii

Subsemnata  Grigore  Iulia,  consilier  local  în  cadrul  Consiliului  Local  al
Comunei Blejoi,prezint raportul de activitate pentru descrierea activității pe toată
perioada anului 2021. Am experientă în ceea ce privește rolul consilierului  local
in comunitate, de aceea intreaga mea activitate s-a desfășurat  și se desfășoară
in  scopul  eliminării  carențelor  si  ambiguităților  si  al  eficientizării  activității
consiliului local. 

Am incercat sa promovez o administrație locală bazată pe litera și spiritul 
legii, precum și pe interesul public.

In anul 2021 am participat la toate ședințele  ordinare sau extraordinare
ale  Consiliului Local al Comunei Blejoi și ale Comisiei de specialitate din care
fac parte.

Am hotărât să aprob toate proiectele care sunt importante pentru viața și
activitatea  comunității,dar  aceasta  în  urma unor  dezbateri  pe  ele,să  existe  o
transparență  totală  și  bineînțeles,  acceptării  propunerilor  care  să  le
îmbunătățească.
          În perioada cât am fost președinte de ședință am adoptat o serie de
hotărâri  de  o  importanță  deosebită,împreună  cu  colegii  din  cadrul  Consiliului
Local  Blejoi.Între  atribuțiile  mele  se  remarcă,pe  lăngă  cea  de  conducere  a
ședințelor Consiliului Local,cele privind supunerea la vot a proiectelor de hotărâri
și  semnarea  proiectelor  de  hotărâri  adoptate,precum și  asigurarea  menținerii
ordinii și respectării Regulamentului de funcționare a Consiliului Local.
       Am fost și  sunt președintele Comisiei  nr.2 pentru validare,activități
social-culturale,culte,învățământ,sănătate și familie,protecție copii.Am studiat
legislația care reglementează domeniile de activitate și în cadrul comisiei  am
următoarele  atribuții:
-asigur reprezentarea comisiei în raportul acesteia cu consiliul local ;    
          -convoc ședințele comisiei de specialitate;
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         -conduc ședințele comisiei de specialitate;
           -propun ca la lucrările ședinței să participle și alte personae din afara 
acesteia;
           - susțin în ședințele de consiliu avizele formulate de comisie.

In calitate de consilier local m-am intalnit cu un numar mare de cetățeni,
participând la mai multe intruniri pubice, multe dintre propunerile și observațiile
inaintate executivului pornind de la informațiile primite de la cetățenii cu care am
avut intâlniri.
           Atât în cadrul ședințelor Consiliului Local Blejoi,cât și în cadrul comisiilor
dar și în comunitate am activat pentru:
            -respectarea și reprezentarea intereselor cetățenilor;
            -îmbunătățirea activității instructive-educative;
            - valorizarea patrimoniului cultural al zonei;
            - reducerea fiscalității;
             - respectarea prevederilor legale în ceea ce privește valorificarea
patrimoniului privat al localității și utilizarea domeniului public;
           -utilizarea eficientă,în interesul cetățenilor și a comunității, a banilor
publici,etc .
       Sper ca în continuare,print-o colaborare bună,așa cum a fost și până acum,
cu toți consilierii  ,primarul,viceprimarul comunei și a tuturor factorilor cu atribuții
la nivel local să nu dezamăgesc pe cei care și-au pus încrederea în mine.      

             

Consilier local,
Iulia Grigore
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