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municipiul L
Cololan Voichila Ofelia, in calitate de consilier local la
, din partea Partidului Social Democrat, in baza Legii nr.
administralia publici localS, republicatd, cu completdrile qi215/2001 prl

modificirile ulterioare si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, plin
prezenta imi depun Raportr.rl de activitate pe anul 2013, pentru perioada ianuarie
2013 - decembrie 2013:

1. In perioada mai-sus-menlionate am participat Ia qedinlele ordinare gi
extraordinare ale Consiliului Local al municipiului Lugoj, neavind nici o absentA
nemotivate.

2. Am fost aleasd sd fac parte din urmdtoarele comisii ale Consiliului Local al
municipiului Lugoj:

2.1. Comisia juridicd, de disciplind, muncE, proteclie social6, de apdrare a
ordinii publice, respectarea drepturilor omului gi libertelilor cetejene$ti - in aceasti
comisie, care gi-a desfigurat activitatea cel pulin bilunar, delin fturclia de
pre$edinte, iar activitatea principala a acesteia este analizarea legalitn{ii proiectelor
de hotdr&e supuse dezbaterii in urmdtoarea gedinte ordinari de consiliu;

2.2. Comisia de validare - in aceaste comisie delin func1ia de secretar fi in
aceaste calitate, impreund cu ceilalli membrii ai acestei comisii am validat
componenla Consiliului local, in prima gedinld de investire a acesteia, iar apoi, in
gedinlele de consiliu am validat voturile exprimate pentru alegerea diverselor
persoane, in confomitate cu proiectele de hotirdre supuse dezbaterii;

2.3. Cornisia de atribuire a locuinlelor - in acesti comisie, care igi desfdgoard
activitatea lunar am analizat solicitarile depuse de ceGteni pentru atribuirea de
locuinle sociale aflate la dispozilia Consiliului local al n.runicipiului Lugoj;

2.4. Comisia de licitatii Dentru consesionarea terenurilor - in cadrul acestei
comisii am analizat caietele de sarcini propuse pentru organizarea procedurilor
pentru concesionarea terenurilor, apoi am participat la evaluarea ofertelor depuse
in cadrul acestei comisii;

2.5. Comisia de licitatie pentru cumpararea casei Familiei Brediceanu;
2.6. Comisia de licitatie pentru vanzarea unui apafiament din imobilul situat

pe str. Plopilor nr. I
3. Am participat Ia numeroase manifestdri organizate de cetre C.L.M.L.,

dintre care doresc si enumerez: Ziua Lugojului (15.08), Ziua Eroilor, I Decembrie,
20 Decembrie, etc.



4. Am facut parte din delegatiile care au participat la sedintele festive
ocazionate de comemorarea a 20 de ani de infratire cu orasele Jena dfur Germania si
Szekszard din Ungaria.

5. Am pafiicipat la un schimb de experienta in domeniul serviciilor sociale in
Statele Unite ale Americii.

6. Am participat in calitate de reprezentant al Consiliului Local al
municipiului Lugoj la sedintele Consiliilor de administratie ale Scolilor nr. 3 si 4 si
a Colegiului National ,,Iulia Hasdeu" din Lugoj. a caror membra sunt, respectiv am
fost.

7. in ceea ce prive$te legetura cu cetelenii care m-au ales, pot si spun cd sunt
apropiatd de acegtia, avdnd discuJii zilnice cu ei, ascultdndu-le propunerile gi
sugestiile pentru imbunetelhea activitelii Primiriei Lugoj $i pentru inliumuse{area
oraqului nostru, acestea fiind apoi comunicate gi discutate cu dl. Primar Francisc
Constantin Boldea qi cu colegii consilieri.

Lugoj, la 16.01.2014 Intocmit,
COTOLAN VOICHITA OFELIA
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