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Subsemnata, Oprea Mirela, consilier local USR Plus Târgșoru Vechi, ales în 

septembrie 2020, am participat la toate cele 17 ședințe ordinare, extraordinare și 

de îndată ale Consiliului Local, desfășurate atât fizic, cât și online.  

De asemenea, am fost prezentă la 15 ședințe ale comisiei de specialitate din care 

fac parte, respectiv Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget finanțe, administrarea domeniului public și privat, urbanism și amenajarea 

teritoriului, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și 

comerț. 

 

Am participat activ la ședințele desfășurate fizic sau online ale Consiliului de 

Administrație al Școlii Gimnaziale din Strejnicu, în care am fost desemnată ca 

reprezentat al Consiliului Local.  

 

Am depus, alături de colegii mei din USR, trei proiecte de hotărâre:  

- PH privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul 

Primăriei comunei Târgșoru Vechi și a Serviciilor Publice subordonate 

Consiliului Local Târgșoru Vechi 

- PH privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în comuna 

Târgșoru Vechi” 

- PH privind aprobarea instrucțiunilor de aplicare a prevederilor legii nr. 

62/2012 și a normelor metodologice aprobate prin HG nr. 707/2018 pentru 

combaterea buruienii ambrozia pe teritoriul comunei Târgșoru Vechi 

 

În fiecare ședință de consiliu am luat cuvântul în vederea formulării de 

amendamente la proiectele de hotărâri aflate în dezbatere, luări de poziție față de 

oportunități sau legalitate a proiectelor ori intervenții politice. 

Activitatea din comisie s-a concretizat în abordarea, analizarea, 

avizarea/neavizarea proiectelor repartizate comisiei din care fac parte. Când 

situația a impus, au fost invitați directori sau șefi de compartimente din aparatul 

tehnic al executivului pentru a oferi informații suplimentare referitoare la 

problematica proiectelor de hotărâri supuse aprobării. 

 

Am reușit, prin activitatea mea și a colegilor mei, să transparentizăm ședințele în 

care se iau deciziile pentru comunitate. Primăria a cedat, în cele din urmă, și a 

achiziționat un sistem prin care transmite live, pe propria pagină de Facebook, 

toate întâlnirile.  

Am contestat și am câștigat la Prefectură mai multe abateri de la lege și vom 

continua să fim vigilenți la respectarea întocmai a regulamentului. 



 

Am participat la întâlniri cu cetățenii atât la sediul USR Târgșoru Vechi sau satele 

comunei, subiectele abordate fiind în majoritate legate de serviciile de salubritate 

și canalizare, transport public, amenajări locuri de joacă sau spații verzi etc.  

 

Sunt deschisă discuțiilor cu cetățenii, iar pentru asta îi invit la sediul USR din 

Strejnicu, str. Principală 227, sau îmi pot trimite mesaje pe email la 

mirela@omcreativ.ro.  

 

Conștientizez faptul că sunt multe probleme în comună, dar cele mai multe nu pot 

fi rezolvate de o minoritate. E nevoie de voință politică din partea executivului și 

de consens în Consiliul Local.  

 

 

 

 

31.01.2022                                                                                          Mirela Oprea 

Consilier local USR PLUS Târgșoru Vechi 
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