Raport de activitate
Consilier- Blaga Simina Stefania - USR
Consiliul Local Vima Mică

Subsemnata Blaga Simina Ștefania, în calitate de consilier local în
Consiliul Local Vima Mică, prin prezenta doresc să vă aduc la cunoştinţă
raportul meu de activitate, de la data la care am fost validată ca şi
consilier local în Comuna Vima Mică.
- Secretar în Comisia pentru învăţământ, agricultură, sănătate,
cultură, protecţie social, activităţi sociale şi de agreement;
- Am participat activ la toate şedinţele extraordinare şi ordinare,
precum şi la şedinţele comisiei din care fac parte;
- La şedinţele comisiei de specialitate am venit cu idei de proiecte
de hotărâri am susţinut ideile colegilor mei din comisie, si am
depus şi inregistrat toate documentele emise de comisie;
- La fiecare şedinţă de Consiliu Local am luat cuvântul, mi-am
argumentat votul şi mi-am susţinut şi exprimat părerea conform
legislaţiei în vigoare, în funcţie de competenţa mea, pentru bunul
mers al activităţilor administrative din comuna Vima Mică;

- În primele luni ale mandatului am propus şi susţinut pentru
funcţia de viceprimar – colegul consilier: Oros Ioan Nicoale (PNL);
- Pâna în prezent am fost aleasa preşedinte de şedinţă de mai
multe ori şi de fiecare dată am încercat să mediez discuţiile care
au avut loc şi m-am îngrijit de bunul mers al şedinţei conform
Regulamentului de Funcţionare a Consiliului Local Vima Mică;
- Cu ocazia sărbătorilor de iană, am fost implicată în distribuirea de
produse alimentare, jucării şi haine – familiilor nevoiaşe de pe
raza comunei Vima Mică;
- Am interacţionat cu cetăţenii şi le-am adus la cunoştinţă noutăti
despre proiectele care au fost dezbătute in şedinţele de consiliu;
- am programat cetăţenii la audienţe la Cabinetul Parlamentar din
Tg Lapuş;
- am mediat o întâlnire între cetăţeni cu colegii de partid: Senator,
Deputat, Preşedinte de CJ şi Consilieri Judeţeni;
- Am susţinut şi votat, cu succes, următoarele proiecte:
1. Alocare de fonduri pentru restaurare/consolidarea bisericilor
din comuna Vima Mică
2. Aciziţie de utilaje: trencher pentru şanţuri- folosit pentru
captare apa şi realizare reţele de apă pe raza comunei Vima
Mică

3. Reabilitare/ schimbare acoperiş Cămine Culturale in satele :
Sălinţa, Dealul Corbului, Peteritea
4. Transparenţa- filmarea şedinţelor de Consiliu Local
5. Deschidere de drumuri care facilitează accesul cetăţenilor la
domiciu- deoarece aceştia nu au drum accesibil nici măcar cu
tractoare/ maşini de teren
6. Realizarea de lucrări pe drumurile comunale care nu sunt
asfaltate/ largirea lor precum şi acoperirea acestora cu piatră
Am votat împotrivă:
1. Achizitie de autoturism Dacia Duster - am considerat că nu e
necesar în condiţiile în care primăria are un autoturism Dacia
MCV achiziţionat în urmă cu 3 ani
2. Modificarea organigramei- eliminarea compartimentului de
cultură şi înfiinţarea în locul acestuia a unui post contractual de
Guard- om de întreţinere
3. Modificarea organigramei cu schimbarea nivelului de studii
pentru compatimentul de cultura- de la studii medii la studii
generale/ gimnaziale
4. Diverse modificări de salarizare ale personalului din cadrul
aparatului de specialitate a primarului

Tot în calitate de consilier:
- am facut interpelări la Prefectură şi la Consiliul Judeţean pentru a
sesiza nereguli pe care le-am întâlnit la modul în care se realizează
administraţia publică locală în comuna Vima Mică.
- am intermediat întâlniri între cetăţeni si AFIR Maramureş.
- am sesizat nereguli la Garda de Mediu Maramures
- am cerut un punct de vedere la Prefectura Maramureş- cu privire la
salarizarea consilierului primarului şi modalitatea de stabilire a acestuia
- am intentat un proces cu Primăria Vima Mică prin Primar – contencios
administrativ- necomunicare informaţii (legea 544)- process la care am
renunţat pentru că mi-au fost comunicate informaţiile cerute după ce
primarul a aflat de existenţa procesului.
- am depus peste 20 de cereri cu privire la informaţiile de interes public
care nu există pe site-ul Primăriei- informaţii pe care le-am comunicat
ulterior cetăţenilor
-am depus 2 petiţii pentru deschiderea drumurilor agricole de interes,
închise abuziv de apropiaţi ai primarului

-am avut intervenţii pentru a convinge conducerea scolii din Vima Mică
să lase porţile şcolii deschise astfel încât copiii să se poată juca în
incinta acesteia, măcar pe perioada vacanţei de vară –însă fără success
- am ajutat pe perioada în care se făceau cursuri online- elevii să
folosească tablet/telefoane pentru a se conecta pe platforma pe care
aveau cursuri online
Urmăresc ca prin demersurile făcute de mine pe perioada în care sunt
consilier să îmbunătăţesc felul în care se face administraţie în comuna
Vima Mică şi totodată să îmbunătăţesc relaţia pe care cetăţenii o au cu
autorităţile locale şi funcţionarii publici care pe de o parte nu îşi pot
desfăşura activitatea corespunzător din cauza abuzurilor la care sunt
supuşi.
Cu deosebită consideraţie
Blaga Simina Ştefania

