
CONSILIER LOCAL HUEDIN

NUME CONSILIER: MARINELA-CORINA COZEA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

COMISIA CULTURĂ, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, TINERET ȘI SPORT

COMISIA ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE

RAPORT DE ACTIVITATE

iunie 2016 - decembrie 2018

Pe parcursul anilor 2016-2018, în calitate de consilier local, mi-am desfășurat activitatea 
în temeiul dispozițiilor art.51 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din cadrul 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Huedin, pe următoarele 
coordonate:

1. Participarea la 31 ședințe ordinare și 23 ședințe extraordinare organizate de 
Consiliul Local Huedin;

2. Participarea la ședințele Comisiei de specialitate Cultură - Culte - 
învățământ - Sănătate - Tineret și Sport organizate, în calitate de președinte;

3. Participarea la ședințele Comisiei de specialitate Economico - Financiare 
organizate, în calitate de membru;

4. Activitate în cadrul Comisiei de validare - președinte;

5. Participarea în calitate de președinte la ședințele Comisiei de analiză și selecție 
a proiectelor culturale, sportive, de tineret și religioase depuse la Consiliul 
Local, în vederea finanțării;

6. Participarea în calitate de președinte la ședințele Comisiei de analiză și 
repartizare a locuințelor sociale;



7. Participarea în calitate de membru la ședințele Comisiei de analiză și 
repartizare a locuințelor ANL;

8. Susținerea intereselor Spitalului Orășenesc Huedin în calitate de reprezentant 
ales de către Consiliul Local Huedin în Consiliul de Administrație al instituției 
menționate;

9. Preluarea nevoilor Liceului Tehnologic „Vlădeasa” Huedin și susținerea lor în 
Consiliul Local în calitate de membru ales de către Consiliul profesoral în 
Consiliul de Administrație al instituției de învățământ (ex. burse de merit, de 
performanță, sociale pentru elevi, susținerea acordării sumei de 2.4 miliarde lei 
pentru înlocuirea tâmplăriei vechi cu tâmplărie PVC la Școala Nouă și 
cuprinderea acesteia în bugetul Primăriei Huedin pe anul 2019, etc);

10. în perioada iunie 2016 - decembrie 2018 am participat la adoptarea Hotărârilor 
Consiliului Local, acte normative ce au reglementat, finanțat și susținut 
activitatea economică, culturală, administrativă și socială a comunității 
locale;

11. Menținerea unei legături permanente cu cetățenii, preluarea nevoilor 
identificate în comunitate și aducerea lor în atenția administrației locale în 
vederea soluționării lor punctuale;

12. Intervenții punctuale, amendamente în plenul Consiliului Local, pe proiectele 
de hotărâri dezbătute în cadrul ședințelor ordinare și extraordinare;

13. Participarea la activitățile culturale, sportive organizate de Primărie, Consiliul 
Local și instituții.

în calitate de consilier local, mi-am desfășurat activitatea conform, Legii nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, precum 
și a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului 
Local Huedin.

Huedin,
5 ianuarie 2020

Consilier local,
Marinela-Corina Cozea


