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Raport de activitate

Baloga Csilla - Reprezentantul satului Chilieni

Iulie-Decembne 2021

Prezentul raport de activitate cuprinde activitdlile desfrqurate in perioada iulie-decembrie

202r

in cursul anului 2021 amparticipat la;edinfe de consiliu local, respective de comisii de

specialitate, astfel: la 6 gedinle ordinare din cele 6 finute, la l1 gedinle extraordinare din 1l

finute,la 12 Eedinfe din l3 linute ale Comisiei de urbanism, respective la 9 gedinle din cele 11

linute ale Comisiei Culturale

in luna iulie, ca primul pas, am creat un grup privat Facebook pentru locuitorii din

Chilieni, cu scopul de a comunica c6t mai dinamic qi rapid cu locuitorii. (Kily6ni falukozosseg)

Am fEcut cunogtinld cu diferite institulii legate de primdrie qi de activitatea mea ca

reprezentantul satului (Casa de culturd,,K6nya Ad6m", Direclia de Asistenla Sociala).

Am linut gedin!6 cu cele 4 persoane inregistrate la Direcfia de Asisten!5 Social[ pentru a

clarifica programul gi activitatea lunard. Am predat fiecare lund prezenla qi raportul de activitate

a persoanelor in caz la Direclia de Asistenld Social6.

Am preluat cheile casei de cultur[ qi am fEcut inventarul. Am ficut un inventar electronic

cu toate obiectele inventare.

in luna august am organizat un eveniment "Facem curSlenie la centrul Satului". A fost

primul eveniment, in total a fost prezent mai mult de 20 de persoane. L-am cosit iarba din parcul,

am cur[fat drenajul.



in luna septembrie am participat cu 50 persoane la evenimentul "impreund pentru rAul

Olt!". Am adunat gunoi de-a lungul rAului Olt de pe partea din teritoriul satului Chilieni (in linie

de la MIDA p6n5la PPC)

Pe data de 29 septembrie 2021 am ajutat pe colegi din birou UDMR la deplasare la casa

de culturi chilieni cu scopul de ajuta la menlinerea nalionalitdlii maghiare.

Am participat cu o echipd la programul Com'on Sepsi, am c6qtigat cu doud proiecte. in
cadrul programului in luna octombrie am cumpirat 6 mese picnic Ei 2ldzi de nisip pentru

Gridinila din Chilieni. in luna noiembrie tot din cadrul programului Com'on Sepsi am cumplrat

un complex de loc de joacd ;i l-am asezat in curtea casei de culturd.

Pe data de 20 noiembrie am fEcut curSlenie din cimitirele din Chilieni cu o echip[ mic6.

Pe data de 27 noiembrie am schimbat poarta la cdminul cultural.

in luna decembrie am fEcut studiu penffu solicitarile pentru racord.area la sistemul de

distribulie a gazelor naturale.

Cu ocazia Crlciunului pe data de 26 decembrie 2021 am distribuit cadouri pentru

familiile aflate in siruagii mai grele.

in continuu lin legdtura cu locuitorii satului Ei incerc s5 gisesc solulii pentru problemele

1or.
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