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in conformitate cu prevederile art. 225, aliniatul 2 din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ, va prezint raportul de activitate pentru anul 2021. 

Consilier local in Consiliul Local al Comunei Sinca din partea Asociatiei Partida 
Romilor Pro - Europa 

In perioada ianuarie 2021 - decembrie 2021, am participat fizic / on-line la 
�edintele ordinare, extraordinare �i de indata ale Consiliului Local, precum �i la 
toate �edintele COMISIEI pentru probleme de invatamant, sanatate, cultura, 
protectie sociala, activitati sportive �i de agrement, din care fac parte in calitate 
de membru. 

Audien(e 

► Sesiuni de consultanta telefonica cu diver�i cetateni, pentru probleme
punctuale.

► Vizite in localitatile Comunei Sinca, unde am discutat �i identificat diferite
probleme ale cetatenilor.

► Realizarea de dezbateri publice privind probleme punctuale ale
comunitatilor din Comuna Sinca.

Participarea la cursuri de formare 

(1) dezvoltare comunitara, (2) comunicare, fundraising �i advocacy, (3) scriere
�i implementare de proiecte, ( 4) politici publice �i reprezentare locala, ( 5)
Identitatea romani �i imaginea de sine etnica - reconstructie identitara, ( 6)
Bune practici de promovare �i dezvoltare a culturii romani contemporane din
Romania, in cadrul proiectului ,,Putem mai Mult Impreuna".
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1. Participarea la actiunea ,,Manu�a de aur" organizata de Primaria Comunei �inca in
luna Aprilie;

2. Participarea in cadrul �edintei Adunarii Generale a Asociatiei Partida Romilor Pro
Europa in luna Iunie;

3. Participarea la 1ntalnire regionala a structurilor Asociatiei Partida Romilor Pro -
Europa regiunea Ardeal in luna Iunie;

4. Intalnire de lucru cu sucursalele locale din Judetul Bra�ov in luna Iunie;
5. Dezbatere publica privind identificarea problemele locuitorilor din localitatea �ercaita

in luna Iulie;
6. Organizarea evenimentului de Comemorare a Victimelor Holocaustului de pe data de

2 August;
7. Participarea la 1ntalnire regionala a structurilor Asociatiei Partida Romilor Pro -

Europa regiunea Ardeal 1n luna Septembrie;
8. Organizarea ,,Taberei Studentilor Romi Bra�oveni" 1n luna Septembrie;
9. Organizarea actiunii ,,Importanta vaccinarii in comunitatile de romi din perspectiva

tinerilor" in luna Decembrie;
10. Organizarea targului caritabil pentru micutul Samoila in luna Decembrie.

Intocmit, 

Consilier Local A.P .R.P .E �inca 
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