
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
PE ANUL 2019

Subsemnata Pdrvan Rodica, consilier local al PSD la Consiliul Local Sfrntu
Gheorghe, prin prezentul raport de activitate men{ionez cdteva dintre contribu}iile aduse la
desfbqurarea activitdlii Consiliului Local: .

- Sunt la a cincea legislatur6 in calitate de consilier local aI PSD
- in anul 2019, am participat, cu mici exceplii, bine motivate, la toate gedintele

ordinare gi extraordinare ale Consiliului Local, conform tabelului de prezen{I
anexat. Sunt membru in comisia socialS si in cea de culturl - invdf6mdnt.

- M-am implicat in problemele impuse prin Proiectele de hotdrdre ale
Consiliului Local, infiind eu insdmi cdteva proiecte cum a fost, spre exemplu,
cel privind acordarea Premiului Pro Urbe, problemi care, anual, ridic6 mari
probleme in Consiliul Local. De asemenea, am inifiat un proiect privind
amenajarea in parcul central a unei zone de circulalie cu maqinufe, biciclete,
trotinete, pentru copiii de pana la7 ani, care insl a fost respins.

- Am votat - pro, atunci c6nd am considerat cd proiectele duc la buna
desfbgurare a activitElilor administrative ale municipiului

- Am votat - contra gi m-am opus acelor proiecte care am considerat cd incalcl
legea sau Constitu{ia Rom6niei sau nu respectE drepturile comunitElii
rom6neqti, asa cum a fost cel cu mutarea scenei comunitare din zona
magazinului Universal $ugaq , acordarea Premiului Pro Urbe, probleme
privind organizarea zilelor orasului.

- Am sprijinit pe acei cetSfeni care mi s-au adresat cu diferite probleme in vederea
solufionrrii lor, cu ocazia audientelor ]inute la sediul PSD, conform graficului

- Am participat la qedinlele Consiliului de Administralie la unitatea de
invElamdnt unde sunt numit6 prin hotdrdrea Consiliului Local, respectiv la
Liceul Tehnologic Constantin Brdncuqi.

- Am participat in comisia de organizare aZilei de 1 Decembrie.
Prin intreaga activitate desfdguratd, am incercat sd sustin punctdle de vedere ale

PSD, partid pe care il reprezint in cadrul Consiliului Local gi care sprijin6 cetiteanul gi
interesele sale.
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