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Consilier local, Apetroei Mihaela 

Subsemnata, Apetroei Mihaela, în urma alegerilor locale din septembrie 

2020, am fost învestită în funcția de consilier local al orașului Bicaz, din partea 

Partidului Social Democrat, în conformitate cu prevederile art. 124 și 125 din 

Codul Administrativ, aprobat prin OUG 57/2019, impunând consilierilor  

prezentarea unui raport de activitate anual, în care să consemneze spre 

înștiințarea publicului doritor/ cetățenilor orașului, acțiunile desfășurate în 

cadrul Consiliului Local. 

În calitate de consilier local, aflat la primul mandat, în Consiliul Local al 

orașului Bicaz, activez în cadrul Comisiei pentru învățământ, activități 

științifice, cultură, sănătate, protecție socială, protecția copilului, culte, 

sport, agrement și turism, unde îndeplinesc atribuțiile de secretar, întocmind 

toate procesele-verbale și documentele necesare activităților desfășurate la 

nivelul comisiei. Am participat la toate ședințele organizate în cadrul comisiei, 

dar și la ședințele ordinare, extraordinare ale Consiliului Local. Am luat 

cuvântul, am intervenit de câte ori am considerat că este necesar, formulând 

opinii în interesul și sprijinul cetățenilor. Împreună cu ceilalți colegi din grupul 

PSD am votat toate proiectele propuse de către primarul orașului Bicaz, precum 

și proiectele care au venit în sprijinul cetățenilor cu scopul creșterii calității 

vieții în orașul nostru. Pentru avizarea rapoartelor pe comisie, am avut o bună 

colaborare cu aparatul de specialitate din cadrul Primăriei, care a pus la 

dispoziție documentația necesară. 

Prin Hotărârea nr. 162/26.11.2020, am fost numită membru în Consiliul 

de Administrație al Școlii Gimnaziale “Regina Maria” din Bicaz, pentru 

anul școlar 2020-2021. Pe parcursul acestei perioade în care am reprezentat 

Consiliul Local în Consiliul de Administrație, am optat pentru respectarea 

regulamentelor, metodologiilor și a legii învățământului în vigoare, astfel încât 

toate hotărârile să fie luate în mod obiectiv și în interesul tuturor beneficiarilor ( 

elevi, părinți, cadre didactice și autorități locale). 

Prin Hotărârea nr. 163/26.11.2020, am fost numită membru supleant în 

Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae”- 

Bicaz. Menționez faptul că, pe tot parcursul acestei perioade, nu am fost 

solicitată pentru a participa la ședințele acestui Consiliu de Administrație, dat 

fiind faptul că, cei doi colegi din Consiliul Local, aleși ca membri de drept, au 

onorat de fiecare dată solicitările.  



prin Disp ozilia nr . 320 I 3 0 .I2.2020, privind co nstitui rea comisiei sociale

de analizi, solu{ionare qi stabilire a ordinii de prioritate a cererilor de

locuin{e construite prin programele A.N.L. destinate inchirierii in vederea

repartizirii pentru tineri, am indeplinit calitatea de membru, din partea

Consiliului Local. Am participatlatoate intAlnirile din cadrul qedinlelor

organizate la nivelul acestei comisii qi am analizal obiectiv, impreund cu

preqedintele qi ceilal1i membri ai comisiei,pebazadocumentelor justificative,

fiecare dosar in parte, depus pentru solicitarea oblinerii unei locuinle A'N.L.

prinL inchiriete, de cdtre persoanele incadrate in temeiul legal.

tn calitate de consilier local am participat la o serie de acfiuni, manifestdri

cu caracter social, cultural, religios qi educativ desfbqurate in oraqul Brcaz

(Ferstivitatea de deschidere a concursului de qah, ZiuaArmatei RomAne, Ziua

Nalionald a RomAniei, diferite activitili de ecologtzare), am preluat sesizdrile

carp mi-au fost fdcute de cdtre cetdlenii oraqului, pe care ie-am transmis spre

dezbatere colegilor consilieri din grupul Parlidului Social Democrat, sunt

permanent dispusd dialogului cu cetdlenii fiindcd doar impreund qi lindnd

aproape putem gdsi cele mai potrivite decizii pentru bunul demers al tuturor

activitdlilor urbei noastre.

in toatd aceastd perioadd am urmdrit sd aclionez cu c6t mai multd

corectitudine qi am cdutat s6-mi indeplinesc atribuliile pe care le am conform

legilor in vigoare, avdnd permanent drept obiectiv interesul comunitdtii din care

fac parte.

intocmit,

Consilier local, Apetroei Mihaela




