
IRINA IACOB – CONSILIER LOCAL USR

Raport de activitate anul 2021

Ca urmare a obligației aleșilor locali de a depune rapoarte de activitate, subsemnata IRINA IACOB, 
Consilier local USR (UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA), depune acest raport de activitate pe anul 2021 ce 
urmează a fi înregistrat de Secretarul general al unității administrativ-teritoriale. 

Obligativitatea depunerii unui astfel de raport se face conform Art. 225 alin. (2) din O. U. G. nr. 57/2019 
din Codul Administrativ, care precizează: 

(2)Fiecare consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimarii, respectiv vicepreședinții 
consiliului județean sunt obligați să prezinte un raport de activitate, care este făcut public prin grija 
secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Participarea la ședințele Consiliului Local și în Comisia de specialitate

Menționez faptul că pe tot parcursul anului 2021 mi-am desfășurat activitatea de consilier local USR în
conformitate cu prevederile legii, am studiat documentația pusă la dispoziție și am dat curs tuturor 
convocărilor, participând  la toate ședințele de consiliu local (ordinare și extraordinare) și la cele ale 
comisiei din care fac parte. 
Ședințele au avut loc atât fizic(la Sala Polivalentă Blejoi), cât și online(prin intermediul aplicației 
ZOOM – atunci când măsurile sanitare și de protectie împotriva pandemiei de Covid au impus-o) după 
cum urmează:

 Ședințe extraordinare (cu participare în online prin intermediul aplicației ZOOM):

7 ianuarie 2021 
29 octombrie 2021 

 Ședințe ordinare (cu prezență fizică – Sala Polivalentă Blejoi):

26 ianuarie 2021 
25 februarie 2021 
31 martie 2021
22 aprilie 2021 
27 mai 2021 
15 iunie 2021 
14 iulie 2021
31 august 2021
28 septembrie 2021
20 octombrie (cu participare în online prin intermediul aplicației ZOOM)
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26 noiembrie 2021 (cu participare în online prin intermediul aplicației ZOOM)
21 decembrie 2021 (cu participare în online prin intermediul aplicației ZOOM)

În ceea ce privește activitatea mea din cadrul Comisiei de specialitate, precizez înainte de toate faptul că
fac parte din Comisia numărul 2 pentru validare, activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și
familie, protecție copii. Mai mult decât atât, sunt Secretarul acestei comisii de specialitate.

Menționez că am participat la toate ședințele Comisiei nr. 2.
Prin calitatatea de Secretar al Comisiei, m-am ocupat de:

 redactatarea Proceselor verbale;  
  efectuarea apelului nominal;  
 evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;  
 numărarea voturilor;  
 informarea președintelui comisiei cu privire la cvorumul necesar pentru emiterea fiecarui aviz;  
 informarea cu privire la rezultatul votării din cadrul comisiei.  

(Aplicația Whatsapp este cea care ne-a ajutat să comunicăm în unele cazuri pentru ordinea de zi care 
viza activitatea comisiei nr. 2) 

 Activitatea de consilier local nu presupune doar participare la ședințele Consiliului Local 
și ale Comisiei de specialitate.

 De aceea, în luna septembrie 2021, mai exact în data de 21 septembrie 2021, am 
inițiat și am depus în cadrul primăriei un proiect de hotărâre – este vorba de un 
Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru achiziționarea de 
materiale didactice. Acesta a fost însoțit de un Referat de aprobare prin care se explica
nevoia acordării acestui ajutor printr-o Expunere de motive).

Mulțumesc doamnelor și domnilor consilieri din Consiliul Local Blejoi pentru colaborare și amabilitate și 
tuturor celorlalte persoane din cadrul primăriei.

Data: 28.03.2022                                                                                                        IRINA IACOB, 
                                                                                                                            consilier local USR
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