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RAPORT DE ACTIVITATE
ianuarie-decembrie 2019
LUCIA ELENA PEIA

Ca urmare a alegerilor locale din 2016, am devenit consilier
local din partea Partidului Național Liberal.
Prin HCL 183/2016 au fost validate mandatele consilierilor
locali și prin HCL 184/2016 s-a constituit noul Consiliu Local al
Municipiului Reșița.
În această calitate, la fel ca și colegii mei, mi-am asumat
următoarele responsabilități:
 organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului;
 administrarea domeniului public şi privat al municipiului;
 gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
 cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;
 orice alte atribuţii stabilite prin lege.

ATRIBUȚII SPECIFICE:
a) membru al Comisiei pentru proiecte-programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate
şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe


colaborarea cu instituţiile culturale, de învăţământ şi sănătate din municipiu;



iniţierea şi coordonarea studiilor privind priorităţile cercetării ştiinţifice determinate de

nevoile locale de dezvoltare a învăţământului, sănătăţii, a serviciilor publice şi a întreprinderilor
mici şi mijlocii;
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înaintarea de propuneri pentru orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de introducere

şi extindere a informaticii;


monitorizarea modului de asigurare a condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor de

învăţământ, sănătate, cultură, sens în care pot face propuneri Consiliului local.


elaborarea strategiei de îmbunătăţire a asistenţei medicale şi coordonarea măsurilor privind

ameliorarea situaţiei igienico-sanitare din municipiu;


efectuarea studiilor pentru evaluarea nivelului de sărăcie, a devianţei sociale, delicvenţei

infracţionale şi atragerea unor resurse locale şi legale (donaţii, sponsorizări cu caracter permanent,
etc.) în vederea înfiinţării unor instituţii pentru ocrotirea minorilor (leagăne, grădiniţe, şcoli), şi a
unor instituţii de asistenţă pentru bătrâni fără ocrotitori legali, (cantina săracilor, cămine de cazare,
etc.);


supravegherea modului în care executivul asigură protecţia socială a populaţiei;



menținerea legăturii cu unităţile de cult din municipiu şi informarea Consiliului local despre

activitatea acestora;


derularea acţiunilor de înfrăţire şi parteneriat cu alte localităţi din ţară şi străinătate;



întreţinerea bunelor relaţii cu instituţiile descentralizate ale statului în teritoriu;



colaborarea cu organizaţiile non-guvernamentale la finanţarea de proiecte din municipiu şi

informarea Consiliul local asupra problemelor acestora;


avizarea propunerilor pentru repartizarea locuinţelor sociale şi colaborarea cu instituţii de

binefacere de interes local.
b) secretar al Comisiei pentru proiecte-programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate
şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
 am efectuat apelul nominal și am ținut evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
 am numărat voturile și am informat președintele asupra cvorumului necesar pentru adoptarea
fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
 am redactat avizele şi procesele verbale.
c) membru în Consiliile de Administrație de la Școala Gimnazială ”Mihai Peia” Reșița și
Colegiul Tehnic Reșița (HCL 309/2019).
d) membru supleant în Comisia Socială de Analiză a Solicitărilor de Locuință (HCL
218/22.08.2016).
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e) membru supleant în Adunarea Generală a Asociaților (HCL 242/20.09.2016);

Activitatea mea de consilier local, în intervalul ianuarie-decembrie 2019, cu o prezență la
ședințe de 100%, s-a concretizat în următoarele:
a) inițierea HCL 393/06.11.2019 privind aprobarea Acordului de colaborare încheiat între
Municipiul Reșița și Colegiul Tehnic Reșița, în vederea derulării proiectului ”Protejarea
ecosistemelor Banatului Montan”;
b) inițierea HCL 394/06.11.2019 privind aprobarea Acordului de colaborare încheiat între
Municipiul Reșița și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, în vederea
derulării programului ”More and less”;
c) pronunțarea asupra diverselor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
d) întocmirea avizelor asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate;
e) punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local în domeniul meu de activitate;
f) analiza, în cadrul şedinţei de comisie, în funcţie de domeniul meu de competenţă, a
materialelor supuse dezbaterii consiliului şi prezentarea observaţiilor pe marginea acestora, cu
eventuale îmbunătăţiri la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi;
g) propunerea de măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale cetăţenilor privind protecţia socială şi oricare alte măsuri de interes social;
h) controlul periodic asupra modului cum s-au soluţionat petiţiile cetăţenilor din domeniul meu
de activitate;
i) îndeplinirea oricăror atribuţii stabilite prin regulament sau prin alte acte normative, ce au
legătură cu activitatea mea.

Împreună cu colegii mei, în perioada ianuarie-decembrie 2019, am derulat o serie de activități
în care m-am implicat în calitate de organizator, coordonator sau participant în domenii specifice
comisiei de specialitate din care fac parte.
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februarie 2019
 semnarea Contractelor-cadru tripartite pentru învățământul profesional dual, ca urmare a
aprobării Planului de școlarizare de către Ministerul Educației;

martie 2019
 promovarea învățământului profesional dual în școlile gimnaziale;
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aprilie 2019
 implicare în Proiectul Primăriei ”REȘIȚA CURATĂ – CURĂȚĂM ȘI MENȚINEM”, prin
coordonarea elevilor de la Colegiul Tehnic Reșița, în vederea ecologizării a 20 km de la ieșirea din
oraș spre Văliug;

 participare la schimbul de experiență între Consiliile Locale ale municipiilor Reșița,
Timișoara, Arad și Deva, în cadrul evenimentul "Forumul Aleșilor Locali”;
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mai 2019
 participare în calitate de reprezentant al Primarului la evenimentul ”De la DUAL la TRIAL,
modelul Reșița” - Masă Rotundă la Nivel Înalt organizată la București, în cadrul Proiectului
”Learning by Doing”, unde s-a semnat un ACORD între Primăria Municipiului Reșița, ISJ și
CLDPS, în vederea sprijinirii pe mai departe a învățământului profesional reșițean;

 organizarea mesei rotunde pe tema militării împotriva violenței domestice, ce s-a desfășurat
la Clubul persoanelor vârstnice din Luncă, avându-l ca invitat pe directorul APFR, psiholog Vasile
Moldovan, specializat în psihoterapia familială si de cuplu;
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 participarea la vernisajul expoziției ”Memorandum” a pictorului Bogdan Piperiu;

 participarea la deschiderea lucrărilor celei de-a XXVIII-a ediții a Simpozionului
DIDACTICA INTERNAȚIONAL”;
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iunie 2019
 organizarea înscrierilor și a concursului de admitere pentru elevii de clasa a VIII-a din județ,
la învățământul dual;

august 2019
 organizarea celei de-a IV-a ediții ZIUA DIASPOREI, în colaborare cu RePatriot, comunitate
care sprijină gratuit repatrierea prin antreprenoriat;
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noiembrie 2019
 monitorizarea filmărilor privind învățământul profesional dual de către echipa TVR
Internațional pentru emisiunea ”Investiți în România”;

 inițierea programului de sănătate pentru preșcolari ”More and less”, derulat de Primăria
Reșița în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara;
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 participarea la dezbaterea publică cu cetățenii din cartierele Marginea și Lend privind
relocarea locatarilor din Mociur;

decembrie 2019
 participarea la manifestările prilejuite de Ziua Națională a României, în Parcul Tricolorului;
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 participarea, în cadrul Târgului de Crăciun, alături de colegii din Direcția de Învățământ și
Biroul de Comunicare la programul artistic prezentat de școlile din municipiu;

Activitatea mea de consilier local stă sub semnul muncii în echipă, a unei excelente colaborări
cu colegii consilieri, cu conducerea și personalul din Primăria Municipiului Reșița, cu instituțiile
din comunitate, menținând o permanentă conexiune cu cetățenii cărora am căutat să le soluționez
solicitările.

Consilier local,
Prof. Lucia Elena Peia
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