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RAPORT DE ACTIVITATE

Subsemlatul Sz6sz J6nos cu domiciliul in comuna G6neqti, sat Seuca, nr.
10, judelul Mureg, am fost ales consilier local din partea LfDMR 9i viceprimar al
comunei Ginegti, sunt membru al comisiei pentru activifili social-culturale, culte,
invdlemant, senatate gi fal.rilie, munc6 9i proteclie sociali, protecjie copii.

in calitatea de viceprimar al comunei Ginegti m-am implicat active in
lucrErile 9i activitdlile care s-au desfigurat pe raza comunei noastre in anul
2014.Aldturi de angajali primiriei cdt gi cu persoanele beneficiare de ajutor social
am coordonat qi am participat la lucrarile de curatenie de pe raza comunel noasre,
lucrdri de curdtenie a domeniului public, de intrelinere gi infiumusetare a celor
doui parcuri din localitalile Ganegti 9i Seuca; totodata gi la alte lucrari a cdror
executare a fost aprobatd prin hotirdrea consiliului local, confom planului de
acliuni la legea 416/2001 pe anul 2014.

Pe perioada vacanfei de vare am supravegheat la buna desfhqurare a
lucririlor de zugrdvire, reparare qi igienizare a instituliilor gcolare de pe raza
comunei noastre pentru ca aceste lucriri s6 fie executate la timp gi teminate pan6
la inceperea noului an qcolar 2014- 2015, pentru a asigura condiJii c6.t mai bune de
desfhgurare a procesului de invi!6mint.

Pe parcursul anului trecut am palticipat, alituri de un grup de initiativi, la
organizaxea in localitatea Seuca a evenimentelor prilejuite cu ocazia implinirii a
700 de ani de atestare documenure a locatitdlii, prilej cu care s-a reugit qi repararea
gardului desp64itor dintre $coala primar6 Seuca qi dispensarul uman.

Totodata, am padicipat alatud de consilierii locali 9i de organizatori la
evemmentele culturale care s-au desfiqurat cu ocazia sarbatoririi Zilelor culturale qi
a vinului precum qi a proiectului european ,,Tineri in ajutorul v6rstnicilor,,. in
decursul anului 2014 am trai parlicipat la evenimentele culturale desfbsurate cu
ocazla comemorarii revoluliei din 1848, omagierea gi comemorarea eroilor de ziua
eroilorprecum gi la programul adistic desfEgurat cu oc azia zilei d,e I Decembrie.

In anul 2014 s-au continuat lucririle la re{eaua de canahzare pe raza
localitdlii G6negti unde am urm6rit zilnic desfigurarea acestor lucriri si incercdnd



rezolvarea problemelor ivite, iar pe perioada sezonului rece aldturi de muncitorii
primdriei gi persoanele beneficiare de ajutor social am pafticipat la coordonarea gi

desz6pezirea drumurilor secundare gi curitirea trotuarelor.

Continudndu-se buna colaborare din anii treculi dintre executiv- consiliu
local - cetiteni s-au continuat lucrdrile de reabilitare a otuarelor pe strdzile
secundare din localitilile Gineqti qi Seuca precum gi repararea unui pode! pietonal
in localitatea Seuca, a unui pod de acces in localitatea Gene$ti, aceste lucrdri fiind
executate de muncitorii prin.rdriei, implicdndu-m6 ln realizarea acestora.

in decursui lunii ianuarie 2014 am participat alituri de conducerea executivE
a primdriei la qedinlele s6tegti, unde am avut disculii cu cetElenii comunei
ascultdndu-le problemele qi, in limita legii, incercdnd rezolvarea acestor probleme.

Pe viitor sper intr-o colaborare cdt mai bund qi armonioasd, in spiritul legii
gi al transparenlei bazate pe respectul reciproc.
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