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acordarea audienţelor
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06. Alte activități



Stimați locuitori ai Sectorului 1,

Cu deosebită considerație vă prezint
Raportul meu de activitate pentru anul
2022. Pe data de 29 decembrie 2020 am
depus jurământul pentru funcția de
consilier local în cadrul Consiliului Local al
Sectorului 1 al cărei membră sunt din
partea partidului Partidului Social
Democrat. De la această dată și până la 31
decembrie 2022 am participat la toate
ședințele ordinare, extraordinare și de
îndată, prezența mea fiind conformă cu
prevederile Ordonanței de Urgentă nr.
57/2019 privind Codul
Administrativ. Ca profesor și inspector
școlar m-am implicat, întotdeauna, în toate
inițiativele și proiectele de hotărâri din
domeniul educației și am inițiat, alături de
colegii mei mai multe proiecte din
domeniul educației.
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SECTOR 1

 EDUCAȚIE
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea implementării
Proiectului educațional și social ”Grădinița de Vacanță –
Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari;
Programul ”Educație pentru viață” pentru elevii din
învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1;
Programul ”Masă caldă gratuită”, pentru elevii din cadrul
unității de învățământ preuniversitar de stat;
Am participat și am adus aportul la hotărârea de consiliu local
privind cuantumul burselor elevilor din sectorul 1 și am propus
amendamente pentru majorarea cuantumului burselor sociale,
acordate în temeiul art. 13 lit.b) din Ordinul nr.
5576/7.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de
stat “elevii din mediul rural” care sunt școlarizați într-o altă
localitate întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate
de învățământ din localitatea de domiciliu precum și a burselor
de performanță, studiu și de merit.
Hotărârea privind aprobarea implementării proiectului
educațional „Bugetare participativă – Decide pentru liceul
tău!” în perioada septembrie – decembrie 2022, din păcate
acest proiect nu a fost implementat.
Proiectul de hotărâre privind continuarea funționării centrelor
de zi ca unități de educație timpurie antepreșcolară cu regim
de creșă în structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 1, neimplementat.
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 EDUCAȚIE

reabilitarea/ consolidarea celor aflate în risc seismic.

În fiecare ședință de Consiliu Local am atras atenția asupra problemelor de
infrastructură ale unităților de învățământ. Dreptul la educație presupune
existența infrastructurii sigure și funcționale în vederea desfășurării procesului de
învățământ. Numărul de locuri aferente spațiilor de învățământ este insuficient,
preconizându-se o creștere continuă a numărului de elevi, de la an la an. Având în
vedere că necesarul de spații pe categorii de vârstă, de activități este în continua
modificare, ținând cont de
faptul că în anii 2021, 2022 nu au fost realizate investiții în vederea
reabilitării/consolidării și nici a suplimentării spațiilor de învățământ și mai ales
ținând cont de situația precară a spațiilor existente coroborat cu situația
seismologică cu care ne confruntăm în ultima perioada, am propus alături de
colegii mei consilieri locali PSD, achiziția/închirierea de noi imobile pentru
unitățile de învățământ și
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Comisia de negociere și închiriere a imobilului situat în
Calea Floreasca nr. 165, Sector 1,  clădire în suprafață
desfășurată de 99,81 mp în vederea desfășurării activității 
 Grădiniței Steaua - Creșa Zebra Zou, în baza căreia a fost
rectificata suprafața menționată destinată închirierii.
Comisia de negociere și închirierea imobilului situat în
Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, compus din clădire S+P+M
în suprafață desfășurată de 1300 mp și suprafață construită
la sol de 552,33 mp, în vederea desfășurării activității
Grădiniței nr. 283.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 2021 privind stabilirea
domeniilor de activitate și componența Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 am fost numit
membru al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media
și culte (C5) unde mi-am adus aportul responsabil și echivoc.
De asemenea am susținut inițiativele legislative sustenabile și
amendat pe cele ce necesitau îmbunătățiri. Am participat la 31
de comisii de specialitate în care am dezbătut proiectele din
domeniul educațional și am contribuit la aprobarea a două
proiecte importante:

ACTIVITATE ÎN CADRUL
COMISIILOR DE SPECIALITATE
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SECTOR 1ACTIVITATEA ÎN CADRUL UNOR
INSTITUŢII/SOCIETĂŢI/COMISII ÎN CALITATE
DE REPREZENTANT AL CONSILIULUI
LOCAL AL SECTORULUI 1:

Sunt membră în următoarele Consilii de Administrația a
unităților de învățământ din Sectorul 1:
1. Școala Gimnazială ”Petre Ispirescu”
2. Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”
3. Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga”
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Am avut întâlniri cu cetăţenii
sectorului 1, părinți, cadre
didactice, directori ai unităților
de învățământ atât pe stradă,
la biroul de audințe, telefonic
și online. Prin natura profesiei
am ținut legătura cu unitățile
școlare, conducerea și cadrele
didactice. Experiența
acumulată în cei 45 de ani din
învățământ, mi-a permis să le
ofer consultanță, sprijin și
ajutor tuturor unităților școlare
din Sectorul 1 cu privire la
situația de fapt din unitățile de
învățământ – am menținut un
contact permanent atât prin
întâlnirile cu directorii, cadrele
didactice, dar și prin telefon
sau e-mail.

PARTICIPAREA LA
ÎNTÂLNIRILE CU CETĂŢENII
ŞI ACORDAREA
AUDIENŢELOR:
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Pe lângă activitatea didactică, îmi dedic o mare parte din timp
activităţii de consilier local care implică, pe lângă elaborarea
sau analizarea proiectelor supuse votului şi un contact
permanent și direct cu cetățenii și problemele semnalate de ei.
În ședințele de Consiliu am avut interpelări și luări de poziție
pentru semnalarea unor probleme importante pentru
comunitatea Sectorului 1. Am intervenit în fiecare ședință de
Consiliu Local, prin interpelări, sesizări primite, am susținut
întotdeauna proiectele de hotărâri referitoare la unitățile de
învățământ. Ca cetățean m-am implicat în viața comunitară,
adresând interpelări și formulând inițiative/proiecte în funcție
de specificul problemei (infrastructură edilitară și utilități,
urbanism, educație și sănătate). În decursul anului 2021-2022
am participat activ la toate Ședințele de Consiliu ordinare,
extraordinare și de îndată, reprezentând de fiecare dată
interesele cetățenilor. Am susținut toate proiectele bune și în
interesul comunității locale și am votat pentru oportunitatea
lor. Am încercat întotdeauna să mă documentez și să mă
informez în legătură cu domeniul comisiilor de specialitate în
care activez și să corelez activitatea mea cu toate prevederile
legale, astfel încat să pot furniza informațiile corecte pentru
oportunitatea proiectelor.

ALTE ACTIVITĂȚI
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