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Prin intemediul prezentului document precum ~i prin multiplele actiuni intreprinse deja 
la nivelul Primariei comunei Maneciu , dovedimin principal faptul ca ne dorim o 
comunicare deschisa ~i transparenta pentru a pune bazele unui parteneriat real intre 
Primarie ,Consiliul local ~i cetateni. Misiunea este de a solutiona ~i gestiona, in numele 
~i in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta, treburile publice, in conditiile 
legii, de a fi in slujba comunitatii locale, fumizand servicii la un inalt standard de 
calitatate in context national ~i international, respectand valori precum: respectul fata de 
lege ~i cetatean, performanta, disciplina, integritatea, onestitatea, spirit de echipa, 
capacitate de inovare, egalitate de ~anse ~i responsabilitate sociala ~i implicit de a 
asigura respectarea drepturilor ~i libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor 
Constitutiei, precum ~i punerea in aplicare a legislatiei in vigoare. Imi doresc prin toata 
activitatea sa asiguram un management performant, corect ~i echilibrat din punct 
devedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltari durabile ~i pentru 
crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung. 
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In acest sens va aduc la cuno~tinta urmatorul ,,RAPORT DE ACTIVITATE 
ANUAL,,2021-2022 pentru a va face public cat mai multe informatii privind activitatea 
mea din cadrul Consiliului Local, importante in funqionarea institutiei . 

Numele si prenumele consilierului local: VLASCEANU MIHAELA 

Consilier local PMP in cadrul Consiliului Local al Comunei Maneciu - Prahova 

Comisii de specialitate: 
Secretar Comisia 3 ,,Invatamant,sanatate si familie ,activitati-social-
culturale,culte,munca,protectie copii,tineret si sport". 
Presedintele ,,Comisiei de evaluare si selectionare a solicitarilor de finantare 
nerambursabila" 
Reprezentant UAT MANECIU in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale 
Maneciu Pamanteni . 
Reprezentant UAT MANECIU in Adunarea Generala a Asociatilor la SC APA
CANAL MANECIU. 
Membru al Comisiei de contestatii privind 1nchirierea paji~tilor aflate in domeniul 
privat al comunei Maneciu 

Am participat la toate sedintele ordinare si la sedintele comisiei a carei secretar am 
fost,dezbatand alaturi de colegii mei Proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi.La 
fiecare sedinta a comisiei am incheiat procese verbale de sedinta si le-am depus in timp 
corespunzator la Secretariatul General. 

Am contribuit prin luari de cuvant si pozitie la adoptarea unor hotarari,avand o prezenta 
activa in cadrul Consiliului Local Maneciu. 

Am participat la alegerea viceprimarului. 

Am fost delegat de catre Consiliul Local Maneciu cu majoritatea de voturi de a face 
parte din Adunarea Generala a Asociatilor la SC APA-CANAL MANECIU.Am 
participat la toate sedintele ordinare si extraordinare la care am fost convocata. 

Am fost delegat de catre Consiliul Local Maneciu sa fac parte din Consiliul de 
Administratie al Scolii Gimnaziale Maneciu Pamanteni .Activitatea in acest consiliu s-a 
desfasurat in special on-line datorita situatiei generate de pandemia Covid-19. 

Am fost delegat de catre Consiliul Local Maneciu sa fac parte din Comisia de Evaluare 
la examenul pentru obtinerea postului de director pentru institutia scolara Colegiul 
,,Ferdinand !,,examen care a avut loc la Inspectoratul Scolar Judetean Prahova. 

In cadrul ,,Comisiei de evaluare si selectionare a solicitarilor de finantare 
nerambursabila" -au fost aprobate finantari nerambursabile pentru 3 parohii si 3 asociatii 
,fiind o singura selectie . 
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Am fost Presedinte de sedinta in Consiliul Local pentru o perioada de 3 Iuni. 

Am colaborat fructuos cu aparatul de specialitate a primarului. 

Am pastrat un dialog permanent cu cetatenii atat fizic , telefonic,on line si m-am intalnit 

cu ei periodic preluand o parte din doleantele si problemele pe care acestia le-au ridicat 

,fiind solutionate prin grija autoritatilor executive din cadrul Primariei Maneciu. 

Am participat la majoritatea aqiunilor ~i evenimentelor organizate de Primarie ~1 

Consiliul Local. 

Doresc ca si in viitor sa exercit functia pe care o detin cu responsabilitate,cu buna 

credinta si sa fac tot ce sta in priceperea si puterea mea spre binele Iocuitorilor 

com.Maneciu. 

La final,multumesc pentru colaborare colegilorconsilieri,primarului,angajatilor 

primariei si nu in ultimul rand ,locuitorilor comunei Maneciu. 

Data, Consilier local, 

Vlasceanu Mihaela 
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