RAPORT DE ACTIVITATE
al consilierului locrl Zdrob Ursescu Gebriela

In anul 2018 in calitate de consilier local , am desfasurat

pe anul 2018

urmatoarele activitali, respect6nd Legea

Administraliei Publice Locale nr.2l5l200l si Statutul alelilor locali ( trgea 393/2004).
Am participat la majoritatea gedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local care au avut loc in
aceasta perioada, unde au fost dezbdtute si adoptate proiecte de hotarari, precum si alte probleme care au stat in
competenta Consiliului Local.

Aam incercat sa identific in mod permanent nevoile comunei, prioritatile, problemele cu care se confrunta
cetatenii. indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunostinta executivului si am urmirit rezolvarea

lor acolo unde era cazul.

intr-o leg6or6 permanenti cu celilenii comunei Fundu Moldovei, am avut posibilitatea sA receptionez
diverse probleme ale acestora, cum ar fi cele legate de infrastructura, ajutor social, sanatate, invatamant etc.
in calitate de secretar al Comisiei pentru activitate economicl, buget, finan{e, admin. domeniului public qi
privat al comunei, am intocmit procesele verbale de gedinla.

Am suslinui implicarea personalului didactic in dezvoltarra institutionala si

cresterea

calitatii actului

didactic, am stimulat lucrul in echipq incurajand implicarea intregului personal in toate activitatile , proiectele
realizate.

Am coordonat progamele educative la nivelul institutiilor de invatamant cat si in afara lor, am urmirit
realizarea unei educalii permanente a elevilor.

in mod suslinut am urmirit impreuna cu dirigintii realizarca unei informiri corespunzatoare a alevilor, mai
ales a acelora de clasa a VIII-a, cu privire Ia demersurile ce urmeaza a fi intreprinse pentru a aurma o form[ de

pohiviti situatiei actuale.
Relatia cu plrinlii s-a concretizat in participarea

invatamant cat mai

la

lectorate, consultatii, acestora oferinduli-se

consiliere,informaJii corecte si clare intrucit familia reprezinttr un partener foarte important pentru gcoala si

Consiliul Local in derularea unor proiecte.
impreuna cu profesorii de educalie fizica am participat la activitatile cultural s;nrtive si turistice organizate
la nivelul asociafiilor sportive si la serbirile organizate cu diferite ocazii.

Am participat si la diferite anchete sociale organizate de Primaria Fundu Moldovei in scopul solutiondrii
diverselor probleme ce s-au ivit in cadrul familiilor unor elevi din gcoali.
Fiind cadru didactic m-am implicat in diverse activitati culturale desfasurate in comuna Fundu Moldovei,
avand si initiativa infiintarii unei formalii artistice, care sa prezinte frumuseJea dansului popular, a traditiilor si
obiceiurilor locale, cu diferite ocazii.

Am participat la organizarea activita[ii culturale - Fesriva luul Nalional de muzicd corald religioasd
"Buna Vestire" li a manifestdrii sportive " Sdgeata zdpezii".
intreaga activitate a vizat ajutorul pentru cetateni. crearea unor condilii mai bune de trai, precum si
dezvoltarea armonioasa si eficienta a comunei.
In gedinlele Consiliului Local cat si gedintele Comisiei de specialitate, am alut o atitudine constructiva si
pragmatica, am votat intotdeauna pentru proiectele pe care le-am considerat viabile, favorabile cetatenilor si

dezvoltirii comunei

.

La sffirgit de an, am fdcut parte din comitetul de organizare a serblrii "Mog Crdciun cu plete dalbe" prilej
cu care s-au impi(it cadouri copiilor din qcolile si grtrdinilele comunei.

Activitatea de consilier local pe care am desfasurat-o, a fost in folosul comunitatii si a cetatenilor
acesteia.
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