JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

RAPORT DE ACTIVITATE
Consilier local PÎRLEA DANIELA
01.01.2018-31.12.2018
Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului
Turda, Pîrlea Daniela, consilier local din partea Partidului Social Democrat prezint în sinteză activitatea
desfășurată în calitate de consilier local, pentru perioada ianuarie 2018-decembrie 2018.
În perioada mai sus menționată am îndeplinit următoarele funcții, desfășurând activitățile
corespunzătoare:
- Secretar al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru învățământ, cultură, sănătate, tineret, sport și turism;
- Membru în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială ,,Horea, Cloșca și Crișan’’ Turda
- Membru în Consiliul de Administrație la Liceul Teoretic ,,Liviu Rebreanu’’ Turda
- Membru al Comisiei CEAC la Școala Gimnazială ,,Ioan Opriș” Turda
În calitate de consilier local am participat la toate sedințele ordinare, extraordinare și de îndată ale
Consiliului Local Turda.
În perioada martie-mai 2018 am deținut funcția de Președinte de ședință, în cadrul ședințelor Consiliului
Local Turda.
De asemenea în calitate de secretar al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru învățământ, cultură,
sănătate, tineret, sport și turism am participat în mod activ la toate şedinţele acestei Comisii.În cadrul
ședințelor Comisiei nr. 5 s-au dezbătut și analizat diferite proiecte s-au propuneri pentru dezvoltarea
municipiului nostru.
În calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda, în cadrul Consiliilor de
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar: Liceul Teoretic ,,Liviu Rebreanu “ Turda respectiv
Școala Gimnazială ,,Horea Closca și Crisan”, am participat la ședintele Consiliilor de administrație ale
unitaților mai sus menționate atunci când am fost convocată.

.

Alături de alţi membrii ai Consiliului Local al Municipiului Turda am fost iniţiator al unor proiecte de
hotărâre supuse aprobării în plenul Consiliului Local, proiecte care ulterior s-au concretizat în hotărâri.
Am susținut audiențe pentru cetățeni, încercând să ajut la rezolvarea problemelor ridicate de aceștia, în
limita conferită de calitatea de consilier.
De asemenea am participat în mod activ la toate evenimentele şi manifestările organizate de către
Consiliul Local al Municipiului Turda şi Primăria Municipiului Turda, cât şi de alte instituţii.
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Consilier local,
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