Fffii&{rs,,reia

trfrfr'fi8*ffiil
MAGYARoSI IMOLA-PIROSKA

.

CONSILIERLOCAL

RAPORT DE ACTIVTTATE
perioada ianuarie-decembrie

20 I 5

In conformitate cu prevederile arl 51 alin (a) din Legea 2l5l2}0l privind administralia public[ local6,
prezint urmitorul raport de activitate penku perioada ianuarie'decembrie 2015 :

l.

Prezente:

-

$edintele ordinare ale Consiliului local:
o 11 qedin{e - prezent la 9 qedinfe.
$edinlele extraordinare ale Consiliui local:

o 2l qedinte -prezert la 14 qedinte.

$edinple Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanisrn, proteclia mediului qi turism:
o 16 gedinte-prezent la 13 qedinle.
$edinple Comisiei pentru invi{imint cultur[ qi qtiinta:

r

15 qedinle

-

prezent la 9 qedinle.

2. Activitate:
in cadrul qedinlelor Consiliului am sprijinit toate iniliativele: activitlg

li

proiectg care

servesc dezvoltarea municipiului.

Activit5ti in comisiile de specialitate
Comisia de amenjare a teritoriului, urbanism, protecfia mediului

Si turism

- comisia

nr. tr.

Aceasti comisie qi-a desfr.qurat activitatea de obicei in ultima s[ptimind a fiec[rei luni,
miercurea. tn calitate de pregedinte am avut obligalia sd planific, organizez gi coordonez
gedintele de lucru gi activititile al acestei comisii de specialitate. Am dezbiltut impreund cu
membrii comisiei proiectele de hotErdri,

in ordine

carre

vueazA probleme urbanistice.

de a avea o mai bun6 perspectiv[ asupra problemelor

ivite am participt ca qi invitat la

primlriei, unde am avut posibilitatea de a asculta plrerea qi decizia
specialiEtilor referitor la problemele legate de urbanism. Totodati am sus{inut in continuare
demolarea acelor centale termice de pe teritoriul oraqului care sunt abandonate, ruinate, iar
spaliul asfel eliberat s[ fie amenajat ca qi teren de joac[, spafii verzi, locuri de parcare penru
qedinlele CTATU din cadrul

autovehicule. Am susfinut renovarea str[zilor, aleelor din jurul blocurilor, amenajare parc[rilor
in acesG zone' avind in vedere qi zonele vqzi.
Comisia pentru invd{imAfi, culturd gi Stiinld - comisia nr. fV.

Aceast6 comisie qi-a desfrqurat activitatea in ultima sIptiminl a fieclrei luni, mierc.ner. i,
calitate de membru am participat la 9 qedinle de lucru convocate. Am dezbitut impreund cu
membrii comisiei proiectile de hotirirg careiz.az|.probleme legate de cuitur6, invd{amffnt
Am participat la evaluarea proiectelor elevilor din clasele a )CI-a din goolile municipiului pentu
acordarea premiilor de excelenli "Bursele Sf.Gheorghd' .

in

calitate de reprezentant al Consiliului tocal am participat la qedinlele Comisiilor de
administralie din cadrul instituliilor de invi{5mdnt Liceul de Arti "Plugor Sdndat'' qi gr[dinita
,,Benedek

3.

Elell'.

Alteactivi6li:

in privinla imbunltS{irii

situaliei locuitorilor din cartiere care au in proprietatea lor
gi
biciclete,
totodati in ideea incurajirii qi susfinerii dezvolfirii culturii bicicliste in oraq, am
sus,tinut in continuare gisirea unei solufii pentru proprietarii bicicletelor. ex. realizarea unor
parciri aooperite pentru biciclete, propuse a fi amplasate pe l0ngi blocuri. in acest fel bicicletele
pot fi accesate foarte uqor qi pentru cei care locuiesc la etajele superioare.
Am reprezentat municipalitatea la evenimentul organizat de Ferencviros (Ungaria) in luna
septembrie 2015, confribuind la consolidarea qi suslinerea relaflilor cu localitatea infoititi.

$i in

continuare
intereselo r cet[fenilor.

voi susline iniliativele care duc la

deavoltarea municipiului
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