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Activitatea mea, in calitate de membru in consiliul local al

orasului Miercurea Nirajului, se grupeaz5 ca activitate in cadrul

gedin!elor de Conslliu local 5i activitate in afara consiliului local'

in anul 2018 am urmirit prezentarea obiectivi a proiectelor pentru

interesul co mu nititii;
-Am convocat sl participat la toate gedinlele comisiei pentru a

cunoagte problemele ce urmau s5 fie ridicate pentru fiecare proiect

de hot6rare .Nu am lipsit de la nici o tedinl6 ordinari sau

extraordinara.
-Am colaborat cu compartimentele din cadrul Prim;riei 9i cu

institutiile nominalizate 'in proiectele de hoti16ri in vederea

cunoagterii 9i clarificdrii problemelor cuprinse in proiectele de

hotirAri propuse:,strategii,organizare,gcoli, proiecte de cultura 5l

prolecte sociale;
-M am implicat activ in Sedintele consiliului local in special pe

probleme legate de inv51im6 nt/,management, conform proceselor

verbale existente, deorace am fost ;i membru delegat in consiliul de

administralie al Sc. Gimnaziale Deak Farkasdin localitate;

in cadrul tedinlelor ordinare am colaborat pentru urmetorele

prio ritdll:
-alegerea reprezentanlilor consiliului local in consiliul de

ad minlstralie al gcolilor,

-suslinerea bugetului invSlimSntului in urma centralizdrii priorit;tilor

5i a necesarului pentru fiecare gcoale in parte;

Am avut Intervenlii/interpeldri aproape in toate Sedintele CL

.,conform proceselor verbale. Am participat la toate tedinlele
extraordinare convocate anul trecut, 9i nu am lipsit de la sedin!ele

ordlnare. Prin participarea la gedinlele Comisiei de invi!;ment, ONG-

uri arn contribuit la comunicarea indirect; in buna organizare 9t

desfSSurare a unor activit;li culturale, artistice 9i de interes general'

Am contribuit prin participarea directe in proiectele desf;gurate cu



institutiile de invSlamant ale localit;!ii 9i cu partenerii de peste

hotare exemplu oragul Mor din Ungaria. Am fost prezent la

activitatile comisilor speciale cum ar fi comisia de acordare a

locuintelor ANL, sau comisia de inventariere.
Consider c; prin activitatea desfdgurat5 am incercat sd fiu un

sprijin 9i un suport de nidejde pentru primarul orlului in toate

acliunile Si proiectele pe care ni le-am propus, si-mi aduc aportul

atet in rezolvarea problemelor ridicate de cetiteni 5i nevoile

localit;Iii cat Si in ce priveste dezvoltarea localit5trii noastre ti a

imbun5td!irii relaliei djntre primirie qi cetateni. Am insistat ca

interesele locatarilor de blocuri sa fie reprezentate ln fala institutiei

Primariei. in incheiere vreau si vd mul!umesc tuturor consilierilor

care indiferent de culoarea politice au adoptat o atitudine pozitivi ,

responsabili Si constructive fale de proiectele, propunerile 5i

iniliativele promovate personal sau cu conducerea Prim6riei.

Miercurea Nirajului, Martie12, 2019
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