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Raport de Activitate 
Consilier Local IORDAN FLOREA 

 

1. CUVÂNT ÎNAINTE 

Pentru mulți dintre dumneavoastră, cetățeni ai sectorului 1, sunt o persoană cunoscuta, 

familiară, deoarece mă aflu la cel de-al doilea mandat în cadrul Consiliului Local Sector 1. 

Sunt onorat să reprezint locuitorii cartierului 16 Februarie, care m-au ales pe listele 

Partidului Social Democrat – Organizația Sectorului 1. 

În toți acești ani, am încercat să fiu un sprijin pentru locuitorii din sector, pentru vecinii 

mei din cartier și am încercat, în limitele atribuțiilor, să preiau problemele și dorințele și să le 

transpun în proiecte de hotărâri de consiliu local sau să le transmit autorităților competente.  

Principalele mele acțiuni au vizat acordarea ajutorului seniorilor, persoanelor mai în 

vârstă din sector, mai ales persoanelor vulnerabile și care au nevoie de asistență socială.  

Mă consider un social-democrat autentic, iar în cadrul organizației noastre am dezvoltat 

o relație foarte puternică cu grupurile de seniori și pensionari de la nivelul sectorului 1. 

Pe parcursul anului 2022, am participat la toate ședințele de Consiliu ordinare, 

extraordinare și de îndată, reprezentând de fiecare dată interesele cetățenilor. Am susținut 

toate proiectele care au urmărit real interesul comunității locale și încerc permanent să-mi 

corelez activitatea cu noutățile legislative relevante. În cadrul comisiei de specialitate din 

care fac parte (Comisia de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea iniţiativei 
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private, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 280 din 23.11.2020), analizez lucrările care 

ne sunt transmise și fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a contribui la îmbunătățirea lor.  

 

2.   PROIECTE DE HOTĂRÂRE INIȚIATE 

Alături de colegii mei din grupul consilierilor locali PSD, am propus și am susținut mai 

multe proiecte de hotărâri în interesul tuturor categoriilor sociale și privind mai multe 

domenii. Punctual, am depus alături de colegii mei proiecte privind: 

- acordarea de sprijin pentru cetățenii sectorului 1 afectați de criza prețurilor din 

energie; 

- achiziționarea a 300 de locuințe sociale noi; 

- majorarea cuantumului burselor elevilor din sectorul 1; 

- participarea preșcolarilor din sectorul 1 la activități educaționale în timpul vacanței de 

vară – „Grădinița de Vacanță”; 

- înființarea centrului comunitar Odăi. 

 

3. AMENDAMENTE LA BUGETUL LOCAL 

Amendamentele pe care le-am propus s-au concentrat asupra sferei serviciilor și 

protecției sociale. Iar împreună cu colegii mei din grupul Partidului Social Democrat am 

formulat amendamente prin care am propus alocarea și majorarea sumelor pentru mai 

multe proiecte și obiective de investiții privind sănătatea, termoficarea, școlile și 

infrastructura. 

 

4. ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI 

Alături de colegii din grupul consilierilor locali PSD Sector 1, în tot cursul anului 2022, am 

vrut să mă asigur că activitatea spitalelor și a centrelor sociale din sector nu va avea de 

suferit, iar toate proiectele benefice locuitorilor sectorului, începute în administrațiile 

anterioare, sunt continuate. Astfel, am adresat o serie de întrebări și interpelări primarului 
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sectorului 1 referitoare la situația gunoaielor și cu privire la situația finanțării spitalelor din 

sector. 

 

5.  AUDIENȚE 

Împreună cu colegii consilieri locali din Partidul Social Democrat Sector 1, am inițiat o 

serie de întâlniri periodice cu locuitorii din sectorul 1, pentru a încerca să acoperim toate 

zonele din sector și să dialogăm cu cât mai mulți locuitori. În plus, săptămânal suntem 

disponibili pentru audiențe cu cetățenii la sediul nostru.  

Personal, consider că interacțiunea față în față cu cetățenii ne aduce mai aproape nu 

numai de problemele cu care aceștia se confruntă ori de nevoile pe care trebuie să le avem 

în vedere în activitatea noastră, ci mai aproape chiar de măsurile și soluțiile pe care trebuie 

să le implementăm. De aceea, dedic suficient timp acestei activități și o tratez cu seriozitate.  

Nu în ultimul rând, am deschis, alături de colegi, și un sediul zonal, aflat în cartierul 

Chitila, unde organizăm întâlniri cu cetățenii pentru a-i informa cu privire la activitatea 

Consiliului local și a Primariei Sectorului 1. 

 

6. Activitatea în cadrul unor instituţii/societăţi/comisii în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local al Sectorului 1:  

Sunt membru în următoarele Consililii de administrație a unităților de învățământ din 

Sectorul 1:  

• Școala Gimnazială nr. 13, 

• Școala Gimnazială nr. 181. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Florea Iordan 


