Raport de activitate pe anul 2012
Ianuarie-iunie
Iunie-decembrie
Florica Cherecheș
Consilier local din partea Partidului Național Liberal
Președinte al Comisiei de muncă, sănătate, familie, protecție
socială și protecția copilului

I. Activități
1. Participare la lucrările Comisiei sociale
- Prezentă la sedințele Comisiei sociale
2. Participare la lucrările Consiliului local
- Prezentă la 17 ședințe ale Consiliului local în 2012, ordinare și extraordinare,
inclusiv la Sedinta festiva de Ziua orasului.
3. Participare la lucrările diverselor comisii din care fac parte
- Prezentă la aproximativ 54 de întruniri ale diverselor comisii, menționate mai jos
4. Întâlniri de lucru
- 123 de întâlniri de lucru pe diverse teme (creșe, proiecte medicale, Campania
„Oradea pune suflet”, pensionari, proiecte cu finantare europeana, diverse fundații
care oferă servicii sociale, etc)
- În calitate de viceprimar pe perioada ianuarie-iunie, întâlniri cu diverse persoane,
investitori, sponsori, companii locale, oaspeți străini care au vizitat Oradea și
Primăria Oradea
- Audiențe la PMO în fiecare marți în perioada cât am fost viceprimar
- Intalniri cu părinți, profesori, educatoare, oameni de afaceri, pensionari, persoane
aflate în situație vulnerabilă
- Întâlniri în cadrul Campaniei „Oradea pune suflet”
5. Vizite
-

Creșele din Oradea
Companii
Școli
Proiecte cu finanțare europeană aflate în derulare
ONG uri din Oradea care activeaza in domeniul social

6. Participare la diverse Conferințe, Simpozioane
- Gala „Antreprenor pentru Oradea”
- Conferinta „A fi sau a nu fi o comunitate de invatare”
- Conferinte de prezentare sau incheiere a unor proiecte cu finantare europeana
- Congresul international „Medicina transfuzionala”
- Masa rotunda cu ocazia Zilei internationale a autismului
- Conferinta Kaizen
- Conferinta „Trecutul si prezentul asistentei medicale oradene”
- Masa rotunda ocazionata de sarbatorirea Zilei păcii

-

Masa rotunda pe tema comunicării și colaborării dintre administrația publică și
ONGurile din domeniul social

7. Participare la diverse evenimente/festivități
- Participare la diverse inaugurari si aniversari dintre care amintim: inaugurarea
Centrului oncologic, inaugurarea Centrului de scleroza multipla
- Finalizarea reabilitarii Scolii Avram Iancu
- Finalizarea reabilitarii Centrului social de pe str O. Goga
- Primirea delegatiei din orasul Ceyrat, Franta, oras infratit cu Oradea
- Participare la „Marsul pentru viata” – lupta impotriva avortului
- Ziua Europei
- Deschiderea „Targului de crese”
- Maraton Cicloteque
- „Ziua mediului” la Liceul Emanuel
- Ziua Frantei
- Deschiderea anului scolar la Liceul Emanuel și la Liceul penticostal Betel Oradea
- Oradea City Running Day
- Punerea pietrei de temelie la Centrul hospice Emanuel
„Ziua senectutii”
- Depunere de coroane de ziua orasului
- Depunere de coroane de ziua armatei
- Depunere de coroane de ziua națională
- Concerte caritabile
- Interviuri la Radio si TV pe diverse teme, Conferinte de presa
8. Proiecte prioritare
- Urmarirea implementării proiectelor de infrastructura sociala cu fonduri de la UE
- Continuarea parteneriatului cu Habitat pentru Umanitate pentru constructia de
locuinte sociale
- Imbunatatirea colaborarii cu sectorul ONG din domeniul social
- Contribuție la îmbunătățirea situației în creșe
- Consolidarea si promovarea mecanismului comunitar de sprijin reciproc intre
actorii cei mai reprezentativi din comunitatea locala: Administratia locala, Sectorul
privat, Sectorul ONG, Scoala, Biserica, Mass media: Fondul municipal de
solidaritate și Campania „Oradea pune suflet”
- Realizarea Complexului oncologic compus din Centrul oncologic si Centrul Hospice
Emanuel

II. Participarea in Comisii de lucru
În calitate de consilier si viceprimar (ianuarie-iunie 2012) din partea Partidului Național Liberal,
am activat în următoarele comisii de lucru:
1. Președinte Comisia de muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecția copilului
2. Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din bugetul local
3. Comisia de selectare a furnizorilor de servicii sociale pentru centrele sociale
4. Președinte Comisia pentru aprobarea scutirii de majorări de taxe și impozite a
persoanelor fizice – președinte de comisie
5. Comisia de analiză a cererilor pentru subvenții acordate tinerilor sub 35 de ani care au
construit o casă – OUG 51/2006
6. Comisia de selectare a beneficiarilor de locuinte Habitat
7. Comisia de analizare a cererilor pentru locuinte sociale
8. Comisia de evaluare și selecționare a ONG-urilor care oferă servicii sociale (Legea 34)
9. Comisia pt evaluarea si selectionarea asoc si fundatiilor care infiinteaza si administreaza
unitati de asistenta sociala
10. Comisia pt examinarea si avizarea implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu
suprafață mare
11. Consiliul de administrație al Liceului Baptist Emanuel
12. Consiliul de administrație al Liceului Penticostal Betel
13. Consiliul director al Fundatiei de protejare a monumentelor istorice Bihor
14. Comisia pentru selectarea beneficarilor de locuințe pe O Goga
15. AGA la SC Oradea Transport Local SA

16. AGA la ZOna Metropolitana Oradea
17. CMUAT in perioada ianuarie-iunie 2012

III. Întâlniri cu cetățenii
În perioada menționată, am avut audiențe cu cetatenii, atat in calitate de viceprimar, cat si in
calitate de consilier local, pe următoarele teme:
a. locuințe sociale
b. probleme ale unor agenți economici
c. acordarea de ajutoare sociale
d. creșe
e. probleme ale ONG-urilor
f. facilități pentru tinerii care vor să obțină teren sau să construiască o casă
g. școli
h. prezentarea unor cazuri sociale
i. probleme ale familiilor evacuate din locuințe
j. probleme de asociatii de proprietari
k. reabilitare strazi
l. constructii locuinte
m. autorizatii diverse
n. probleme de sanatate/dizabilitati
o. diverse
Intocmit la 16.01.2013
Florica Cherecheș

