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CUVÂNT ÎNAINTE
Dragi locuitori ai Sectorului 1,
            Sunt Iuliana Olteanu Miloș, mama unei fetițe de 4 anișori, sunt căsătorită și
de profesie economist informatician. Începând cu luna noiembrie 2021 am fost
aleasă, pe listele Partidului Social Democrat, în funcția de consilier local al Sectorul
1.
            Prin adoptarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 280/23.11.2020 prin care se
aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de
specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a
numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a
locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți și
componența nominală a acestora am fost validată membră în Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale.
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PROIECTE DE HOTĂRÂRE
INIȚIATE

Pe parcusul anului 2021 am inițiat mai multe proiecte de hotărâri de
Consiliul Local alături de colegele și colegii mei social-democrați. Am
susținut proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului
educațional și social ”Grădinița de Vacanță – Pachet de servicii educaționale
și sociale pentru preșcolari în perioada iulie – august 2021”; proiectul de
hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/2019,
cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea unui ajutor de
urgență pentru plata chiriei; proiectul de hotărâre privind continuarea
funționării centrelor de zi ca unități de educație timpurie antepreșcolară cu
regim de creșă în structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 1.
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AMENDAMENTE

Fiind membră în Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite
şi taxe locale, am avut situația clară a bugetului general centralizat de venituri și
chetuieli al Sectorului 1, am identificat problemele și sursele bugetare de la
nivelul Sectorului și am întocmit amendamente care să satisfacă nevoile
cetățenilor și să asigure un echilibru  financiar pe toate capitolele bugetare și
pentru investițiile necesare dezvoltării sectorului nostru. Printre acestea,
amintesc: majorarea resurselor financiare alocate celor 4 spitale aflate în
administrarea Sectorului 1, până în luna februarie 2021; majorarea resurselor
financiare pentru cheltuieli de funcțiobare și dezvoltare a unităților de
învățământ din sectorul 1; majorarea resurselor financiare pentru reabilitarea
bisericilor și susținerea cultelor religioase; alături de colegele mele de partid am
susținut majorarea burselor pentru elevi. 
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În 2021 am adresat mai multe interpelări adresate primarului
Sectorului 1 cu privire la planul de dezvoltare al unităților de tip
creșă, înterpelări referitoare la bugetul general centralizat al
Sectorului 1 și la modul de întocmire, am sesizat cu privire la faptul
că au fost mai multe facturi cu termene de plată depășite, la
existența unor penalități, datorii și consecințele în cazul nedeclarării
arieratelor. 

ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI

R AP ORT  DE  ACT I VI T AT E  2 0 2 1
Iuliana Miloș - Olteanu



         Împreună cu colegii consilieri locali din Partidul Social Democrat Sector 1,
am participat la întâlniri periodice cu locuitorii din Sectorul 1.
        Astfel, în fiecare săptămână acordăm audiențe cetățenilor, la sediul nostru,
dar de asemenea ne și deplasăm in diferite cartiere din sector pentru a vorbi cu
oamenii. Am acordat audiențe pe teren, la sediu, telefonic și online.
Personal, am participat în decursul anului 2021, la peste 35 de audiențe
cetățenești, iar locuitorii cu care am apucat să interacționez până în acest
moment, și ale căror probleme le-am înaintat și rezolvat în cadrul Consiliului știu
că sunt oricând disponibilă să le preiau problemele referitoare la admnistrația
publică locală.

AUDIENȚE
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Sunt membră în următoarele Consililii de Administrație a
unităților de învățământ din Sectorul 1: 
·      Școala Gimnazială ”Ion Heliade Rădulescu”
·      La Grădinița nr. 50
·      Școala Gimnazială ”Elena Văcărescu”

ACTIVITATEA ÎN CADRUL UNOR
INSTITUŢII/SOCIETĂŢI/COMISII ÎN CALITATE DE
REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL
SECTORULUI 1: 
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