
Raport de activitate Pe anul202l,
Consilier local al comunei Piu;eqti,

Mateescu OlimPia Elena

Subsemnata, Mateescu Olimpia Elena, mi-am desfEqurat activitatea de consilier local al

comunei p6uSegti din partea partidului PER (Partidul Ecologist Romdn), in conformitate cu

prevederile legii qi am cdutat sd md preg[tesc profesional, pentru buna desfr$urare a sedinlelor

Consiliului local, studiind cu atenfie documentafia pus[ la dispozilie si dind curs convocdrilor de

qedin{6.

in perioada raportat6, adicd marti e,2021-decembrie, 2021, am participat la toate gedinlele

consiliului local, fiind de accord cu toate proiectele supuse aprob[rii.

in urma hot6r0rii consiliului local am fost desemnatd membru in Comisia de organizare a

concursului pentru ocuparea func{iilor de director.

Avdnd funcfia de inv6{btor, am fost propusd gi aleasl secretar al Comisiei de specialitate

pentru am1najarea teritoriului gi urbanism, proteclia mediului, pentru inv6!6mdnt, sdndtate ;i

familie, pentru culturd, culte, patrimoniu cultural, pentru copii Ei tineret, pentru activit6ti sportive,

turism gi agrement gi pentru protecfie social['

$edinfele din cadrul comisiei de specialitate s-au desfrgurat intr-o atmosfer[ de lucru

prielnic6, folosindu-se un limbaj adecvat, potrivit cu importanla funcliei de demnitate publicd a

alegilor'locali.

M-am intAlnit cu cet6lenii comunei, prilej cu care am discutat despre prioritdlile qi

agtept[rile acestora de la aut[rit5lile locale. Am cdutat sd fiu un fidel suslin[tor al opiniilor 9i

solicitdrilor adresate consiliului local de cdtre cet[leni, dar si un bun mesager al deciziilor adoptate

in plenul consiliului, cu privire la ceea ce intereseazd in mod nemijlocit cetdlenii, precum 5i un

bun formator de opinie.

Atdt in cadrul pedinlelor Consiliutui Local P[ugesti, cAt gi in cadrul comisiilor, dar 9i in

comunitate am activ at Pentru :

Jude{ul Vdlcea
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privat al localit[trii gi utilizarea domeniului public;

Cov 2;

releaua de gaz metan gi am oblinut semndturi de sustinere in acest sens;

dezbaterii consilierilor locali;

condilii normale.

comuna noastrS.

in continuare imi propun ca activitatea mea s5 cotribuie in mai mare m[surd la

optimizarea activitdtii consiliului local, sd vin cu propuneri concrete si sustenabile pentru viata si

activitatea cet6[enilor, sd aclionez cu credin[d gi corectitudine, av6nd ca scop apdraea intereselor

comunit[1ii noastre.

Sper intr-o colaborare bun[ cu toli consilierii, cu d-l primar si viceprimar, si a tuturor

factorilor cu atribulii la nivel local si s[ m5 ridic la nivelul agtept[rilor tuturor celor care si-au pus

increderea in mine.

Data: 18.01.2022 Consilier local,

Prof. inv. primar, Mateescu Olimpia Elena
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