
 
Raport de activitate  
Consilier local JURUBIȚĂ Geanin Georgian 

 

1. CUVÂNT ÎNAINTE 

Dragi locuitori ai sectorului 1,  

Mă numesc Jurubiță Geanin Georgian și am deosebita plăcere, dar și responsabilitate, în 

același timp, să vă reprezint în cadrul Consiliului Local Sector 1. Deși mă aflu la primul 

mandat de consilier local, vreau să vă asigur de toată implicarea mea în soluționarea 

proactivă a situațiilor sesizate de dumneavoastră. În decursul anului 2021-2022 am 

participat la toate ședințele convocate, fie ordinare, extraordinare sau de îndată, și am 

încercat pe cât posibil să susțin toate proiectele pe care le-am considerat benefice pentru 

locuitorii sectorului. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din 2020 privind stabilirea domeniilor de 

activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, am 

fost numit membru în două comisii de specialitate, astfel: Comisia de comerț, prestări 

servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3) și Comisia de validare. În cadrul 

comisiei de comerț m-am implicat activ în procesul de analizare a proiectelor de hotărâre, 

aducând soluții punctuale asupra proiectelor. 

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

sectorul 1: Școala Gimnazială „Eugen Barbu”, Liceul Teoretic „Jean Monnet”, Colegiul Tehnic 

„Dinicu Golescu” și Colegiul Național „I.L. Caragiale”.  

Sunt un susținător al educației și al îmbunătățirii calității proceselor educaționale, astfel 

încât toate proiectele privind educația, propuse în Consiliul local, beneficiază de sprijinul 

meu câtă vreme aduc plusvaloare și respectă legislația în vigoare.  



Totodată, sunt membru în Consiliul de administrație a CET Grivița, un simbol al 

sectorului 1, unde îmi doresc să finalizăm cu sprijinul Consiliului Local Sector 1 investițiile 

demarate în mandatul 2016-2020. 

 

2. PROIECTE DE HOTĂRÂRE INIȚIATE 

Alături de colegii mei consilieri locali PSD Sector 1, am depus mai multe proiecte de 

hotărâri de consiliu, precum: 

• Proiectul de Hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de 

performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru 

elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 

1 pentru anul școlar 2022-2023, 

• Proiectul de Hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional și 

social „Grădinița de Vacanță” - pachet de servicii educaționale și sociale pentru 

preșcolari sectorului 1i în perioada iulie-august 2022, 

• Proiectul de Hotărâre privind aprobarea înființării unui serviciu social de tip centru 

de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii - Centrul Comunitar Odăi, 

• Proiectul de Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului educațional 

„Bugetare participativă – Decide pentru liceul tău!”, 

• Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea 

procesului de bugetare participativă la nivelul sectorului 1,  

• Proiectul de Hotărâre privind majorarea capitalului social al SC CET GRIVIȚA SRL, 

• Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET 

GRIVIȚA SRL.  

 

3. AMENDAMENTE LA BUGETUL LOCAL 

Bineînțeles, în îndeplinirea calității de membru al CA - SC CET GRIVIȚA SRL, m-am 

preocupat de creșterea eficienței energetice și a capacității de producție, participând la 

amendamente care vizează majorarea capitalului social al societății. În egală măsură, alături 

de ceilalți colegi consilieri locali din grupul PSD, am propus amendamente referitoare la: 



cheltuielile de funcționare pentru spitale și  pentru dotarea cu aparatură a acestora, 

reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor, reabilitarea blocurilor, modernizarea 

străzilor și a infrastructurii rutiere, bursele acordate elevilor și alte proiecte educaționale. 

 

4. ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI 

Am adresat mai multe întrebări și interpelări primarului sectorului 1 în privința 

următoarelor: 

• introducerea bugetului SC CET GRIVIȚA SRL pe ordinea de zi,  

• introducerea proiectului de majorarea a capitalului social al SC CET GRIVIȚA SRL pentru 

finalizarea investiției de modernizare, 

• introducerea proiectelor grupului PSD în ședințele Consiliului Local, 

• respectarea amendamentelor formulate la proiectul bugetului local. 

 

5. AUDIENȚE 

În cursul anului 2022, am fost prezent la toate ședințele ordinare, extraordinare și de 

îndată ale Consiliului Local. Am desfășurat vizite în teren și m-am ocupat în mod direct de 

situațiile semnalate de către cetățeni. Alături de colegii mei consilieri locali PSD, am avut 

organizat întâlniri în diferite cartiere ale sectorului și am acordat, în fiecare săptămână, 

audiențe la sediul nostru, telefonic și online.  

 

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

Consiliului Local al Sectorului 1:  

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

sectorul 1:  

• Școala Gimnazială „Eugen Barbu”,  

• Liceul Teoretic „Jean Monnet”,  

• Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”  

• Colegiul Național „I.L. Caragiale”. 



Începând cu luna decembrie a anului 2021, sunt membru – reprezentant al Consiliului 

Local al Sectorului 1 – în Consiliul de Administrație a SC CET Grivița.  

 

Cu deosebită considerație, 

Geanin Georgian JURUBIȚĂ 

 

 

     

 

 

  


