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Subsemnatul, POP-DRANCA Simion-Mihai, Consilier local ales în cadrul Consiliului local FLOREȘTI, în urma 

rezultatului alegerilor locale din 27 septembrie 2020,  în temeiul art. 225 alin (2) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, conform căruia 

„Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii consiliului 

judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale” 

vă prezint următorul: 

 

RAPORT  
DE ACTIVITATE  
pentru primul an de mandat, 
1 ianuarie – 31 decembrie  2021 

 

 

ROLURI ASUMATE 

ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR 

Proiecte de hotărâri de consiliu 

Amendamente depuse și aprobate 

Inițiative implementate 

INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII 

AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN 

APARIȚII ÎN PRESĂ 

 

 

 

 



POP-DRANCA Simion-Mihai 

Consilier local FLOREȘTI 
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1.  ROLURI ASUMATE  

în comisiile de specialitate sau alte comisii constituite la nivelul consiliului 

➔ Comisia pentru sănătate, muncă, protecție socială - membru. 

➔ Reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) pentru anul școlar 

2020-2021, 2021-2022 în Școala Gimnazială Lună de Sus și în Grădinița cu Program Prelungit Prichiland. 

 

2.  ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR  

de Consiliu local sau comisii de specialitate 

 

➔  în cadrul ședinței de comisie am atras atenția asupra faptului că regulamentul de acordare a ajutorului pentru 

bunicii copilului care nu a primit loc la creșă în urma concursului de dosare, se poate îmbunătăți. Regulamentul 

propus nu are efect asupra bunicilor din altă localitate, iar numărul copiilor având bunici cu buletin de Florești 

este foarte mic, spre inexistent => modificarea propusă nu a trecut la vot. 

➔ în cadrul ședinței de CL în care s-a votat regulamentul propus mai sus, am luat cuvântul și am adus în 

discuție necesitatea de a ajuta familiile copiilor ce nu au primit loc la creșă, fie prin suplimentarea locurilor la 

creșa, fie prin modificarea condițiilor de acordare a ajutorului. Este aceeași ședință în care mai multe familii cu 

copii au participat și luat cuvântul tot despre acest subiect. 

➔ am menționat la punctul Diverse necesitatea să se rezolve problema cailor fără stăpân care intră în 

complexurile de locuințe de pe raza comunei. 

2.1.  Proiecte de hotărâri de consiliu 

➔ Proiect de hotărâre „ Centru de recuperare și intervenție timpurie pentru copiii cu nevoie speciale” 

Acest proiect a fost documentat la nivel de DGASPC Cluj alături de specialiștii acestora și cu ajutorul reprezentanților 

Primăriei Florești. 

Obiectivele principale ale Centrului de recuperare și intervenție timpurie pentru copiii cu nevoi speciale:  

- depistare și intervenție precoce în tulburările de dezvoltare la copiii de vârste între 0-2 ani;  

- recuperarea și integrarea în societate a copiilor cu vârste între 0-18 ani cu dizabilități motorii, neuromotorii și 

deficiențe asociate;  

- informarea, consilierea și orientarea familiei în vederea integrării sociale a copilului cu dizabilități;  

- apărarea drepturilor civile, sociale și demnitatea persoanelor cu nevoie speciale.  

Momentan acest proiect este în curs de implementare, iar Primăria este în căutarea unui spațiu pentru desfășurarea 

acestor activități. 

 

 

2.2.  Amendamente depuse și aprobate 

➔ în cadrul Comisiei din care fac parte, am subliniat nevoia de modificare a regulamentului de înscriere la Creșa 

Cetatea Fetei astfel: am propus punctaj suplimentar pentru familiile care au un copil cu dizabilități încadrat cu grad de 

handicap cu însoțitor. Astfel părinții copilului cu dizabilități își pot dedica mai mult timp pentru grija și recuperarea 

acestuia. Regulamentul de înscriere a fost amendat și votat în cadrul ședinței de CL. 

 



POP-DRANCA Simion-Mihai 

Consilier local FLOREȘTI 
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2.3.  Inițiative 

➔ am propus domnului Primar, Bogdan Pivariu, un parteneriat cu Unitatea Militara 01463 pentru a supraveghea 

depozitarea ilegală de gunoi în zona adiacentă Poligonului Floresti N - nu am primit răspuns. 

 

3.  INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII  

formulate în scris 

➔ am solicitat Primăriei să actualizeze programul de funcționare pentru toaletele din Parcul Poligon, încât în 

weekend, în orele de vârf, acestea sunt închise – am primit răspuns afirmativ 

➔ am solicitat Consiliului Județean modificarea limitei de viteză în zona de case dintre Luna de Sus și Vlaha pe 

DJ 107M, deoarece în zonă s-a construit mult, iar limita a rămas tot 90 km/h, ceea ce e periculos și deranjant în același 

timp pentru locuitorii din zonă – nu am primit răspuns 

➔ am solicitat DRDP Cluj modificarea permisiunii “viraj stânga” la benzinaria Vid dinspre Florești spre Gilău. 

Sensul giratoriu „punct de control” este apropiat de zona respectivă, iar posibilitatea de a vira stânga aglomerează zona 

– nu am primit răspuns. 

 

4.  AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN 

➔ Septembrie 2021 - Activitate de teren - Întâlnire cu cetățenii – Str. Someșului și Tineretului 
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