MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Consilier local PAUNICA ADRIANA
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RAPORT DE ACTIVITATE
2019

1. Inițiative legislative (proiecte de hotărâri și amendamente propuse)
Am participat la dezbaterea proiectelor in plenul consiliului, iar amendamentele aduse
proiectelor de hotarare cat si luările de cuvânt pot fi regăsite in procesele verbale ale
ședințelor, publicate pe pagina oficiala a Primăriei Sectorului 3.

2. Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate

Președinte al Comisiei nr.l - Studii,prognoze economico - sociale,bugetfinanțe.
Membru in cadrul Comisiei nr.6 - Administrație publica locala, juridica, apararea
ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor.
Pentru avizarea rapoartelor pe comisie, am avut o buna colaborare cu aparatul de
specialitate din cadrul Primăriei, care a pus la dispoziție documentația necesara.

3. Participarea la întâlnirile cu cetățenii și acordarea audiențelor

Am participat periodic la intalniri cu administratorii si președinții de bloc de pe raza
Sectorului 3 si am încercat sa le răspund problemelor ce tin de administrația publica
locala.
Am adresa de e-mail publica la care cetățenii Sectorului 3 pot lua legătură direct cu
mine, iar pentru cei interesați am acordat audiente saptamanal.

4. Activitatea în cadrul unor instituțiVsocietățî/comisii în calitatea de reprezentant
al Consiliului Local al Sectorului 3
Am participat la Consiliile de Administrație ale Școlilor Gimnaziale numerele 195, 200,
112, Școala Gimnaziala Frederico Garcia Lorca, Școala Gimnaziala Voievod Neagoe
Basarab, Grădiniță nr.70. Grădiniță nr. 231, Grădiniță nr. 241 - Peștișorul de Aur, am
notat problemele si neajunsurile cu care se confrunta acestea, unde a fost cazul si le-am
transmis către Direcția de Invatamant in vederea soluționării. Deasemenea am participat

ia deschiderea anului școlar 2018-2019 la Școala Gimnaziala nr.l95. Școala Gimnaziala
nr.l 12, Școala Gimnaziala nr. 200, Școala Gimnaziala Frederico Garcia Lorca.

5. Activitatea de reprezentare în cadrul unor acțiuni desfășurate privind asocierea
sau cooperarea cu alte autorități publice, cu organizații neguvernamentale, cu
persoane juridice române sau străine (în țară/în afara țării)
Am colaborat cu diverse organizații neguvemamentale si alte instituții publice in vederea
promovării unor acțiuni in folosul cetățenilor Sectorului 3.

6. Perfecționarea pregătirii în domeniul administrației publice (cursuri de pregătire,
formare și perfecționare etc.)
In anul 2019 am participat Ia următoarele cursuri de perfecționare:
Cursul „ Rolul direcțiilor investiții,achiziții și al Direcției ptr.evidența persoanelor în administrația

locală a PS3

desfășurat în perioada 15 - 20.01.2019

Cursul „ Rolul si atribuțiile secretarului general al subdiviziunii administrativ-teritoriale ” .desfășurat în perioada
19-23.08.2019 .

7. Activitatea desfășurată ca președinte de ședință.

8. Participarea în cadrul unor comisii speciale de analiză și verificare

Am participat in cadrul Comisiei de spațiu locativ pentru analiza, verificare si
repartizarea locuințelor conform criteriilor de departajare.

9. Alte activități
Am verificat pe teren punerea in aplicare a proiectelor de hotarari aprobate de Consiliul
Local Sector 3.
Semnătura,

