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Raport de activitate 
Consilier local Iuliana Dorina OLTEANU-MILOȘ 

 

1. CUVANT ÎNAINTE 

Dragi locuitori ai sectorului 1, 

Sunt Iuliana Olteanu-Miloș, mama unei fetițe de 4 anișori, sunt căsătorită, iar de profesie 

sunt economist , manager.  

Prin adoptarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 280/23.11.2020, prin care se aprobă 

stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale 

Consiliului local al sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor 

fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de 

consilieri sau consilieri independenți și componența nominală a acestora, am fost validată 

drept membru al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale. 

Deopotrivă, fiind mamă, obiective precum consolidarea sistemului de îngrijire și educație 

timpurie, crearea locurilor de joacă și modernizarea celor existente ori accesibilizarea 

trotuarelor și căilor de acces din sector primesc din partea mea o atenție deosebită.  

 

2.  PROIECTE DE HOTĂRÂRE INIȚIATE 

În cursul anului 2022, alături de consilierii locali din partea Partidului Social Democrat, 

am inițiat mai multe proiecte de hotărâri de Consiliul local, dintre care amintesc: 
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• Proiect 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 Sector 1 

pentru anul școlar 2022-2023, 

• Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social 

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

sectorului 1 în perioada iulie-august 2022, 

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

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

• Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului educațional 

„Bugetare participativă – Decide pentru liceul tău!”, 

• Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului 

de bugetare participativă la nivelul sectorului 1.  

 

3.  AMENDAMENTE LA BUGETUL LOCAL 

În îndeplinirea calității de membru al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, impozite şi taxe locale, am avut acces la o situație clară a bugetului general 

centralizat de venituri și chetuilei al sectorului 1. Astfel, am identificat problemele și sursele 

bugetare de la nivelul sectorului și am întocmit amendamente care răspundă nevoilor 

cetățenilor, dar care să și asigure un echilibru financiar pe toate capitolele bugetare și 

pentru investițiile necesare dezvoltării sectorului. Cu titlu de exemplu, amendamentele au 

vizat: majorarea burselor elevilor, cheltuielile de funcționare și de aparatură pentru spitale, 

reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor, reabilitarea blocurilor, lifturilor, precum 

și modernizarea străzilor și a infrastructurii rutiere.  

 

4.  ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI 

Am adresat mai multe interpelări primarului sectorului 1 cu privire la planul de 

dezvoltare a unităților de tip creșă, interpelări referitoare la bugetul general centralizat al 

sectorului 1 și la modul de întocmire.  
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5.  AUDIENȚE 

Împreună cu colegii consilieri locali social-democrați, am participat constant la întâlniri 

cu locuitorii sectorului în diferite cartiere din sector și am pus la dispoziția acestora un 

program de audiențe. Astfel, în fiecare săptămână suntem disponibili pentru audiențe cu 

cetățenii sectorului 1 la sediul nostru. Am acordat audiențe inclusiv pe teren, telefonic și 

online. 

Locuitorii sectorului 1 cu care am apucat să interacționez până la acest moment și ale 

căror probleme le-am adresat și rezolvat în cadrul Consiliului știu că sunt oricând disponibilă 

să le preiau problemele referitoare la administrarea sectorului. 

 

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

Consiliului Local al Sectorului 1:  

Sunt membră în Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”. 

 

      

Cu deosebită considerație, 

Iuliana Dorina Olteanu-Miloș 


