Raport de activitate al consilierului local BELENYESI CSABA pe anul
2013

Detin calitatea de consilier local din partea Partidului National Liberal in
cadrul Uniunii Social Liberale, calitate cdstigatd la Alegerile l,ocale din 10 iunie
2012. Mandatul de consilier local a fost validat in cadrul sedintei din data de 27
itnie 2012. Atunci, am depus j urimAntul de a respecta Constitutia si legile tbrii, de
a face cu bund credintd tot ceea ce std in puterea si priceperea mea pentru binele
locuitorilor comunei Gdnesti.
tn temeiul art.51, alin.4 din Legea cu nr.2l5l200t cu privire la administratia
publicd loca16, prin prisma acestui laport de activitate doresc sir aduc la cunostinta
publicului larg ceea ce am realizat in cadrul Consiliului Local al comunei Gdnesti,
judetul Mures in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.
Acest raport reprezintd doar o parte a activitdtii pe care am desfbsurat-o in
calitate de reprezentant al comunitdtii, in decursul anului trecut.
Comisia de specialitate in care imi desfrsor activitatea este: "Comisia pentru
activitdti social-culturale, culte, inviitdmdnt, sdndtate si familie, muncd si proteclie
sociald, protectie copii". Aceasta face parte din cadrul C.L. al comunei mai sus
amintite.

Totodatd, precizez cd in cadrul sedintei ce a avut loc in cadrul acestei
comisii, respectiv pe data de 9 iulie 2012 am fost ales Presedintele de comisie.
Subliniez cd in 2013 am padicipat la toate sedintele din cadrul comisiei de
specialitate din care fac parte, plecum si la toate sedintele ordinare si extraordinare
inhunite de Consiliul Local al comunei Ganesti.
Av6nd functia de presedinte al acestei comisii am condus douisprezece
sedinte anul trecut.
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ordinare si extraordinare am luat parte si am votat la
toate proiectele de hotirdre expuse. Deoarece consider cd datoria mea este de a
apdra interesul cetateanului, am fost nevoit uneori sd md abtin de la vot sau chiar sd
votez impotrivb.
Am incercat in permanenti s6 identific nevoile comunei, prioritatile,
se confl'unta cetatenii de rand, indiferent de natura lor.
problemele
^Problemele cu care
depistate le-am adus la cunostinta executivului si, bineinteles am
urmdrit rezolvarea lor acolo unde era cazul.
Mentionez faptul cd am fost ales pentru trei sedinte consecutiv presedinte de
sedinta si am condus adunarile ordinare ale consiliului Local al comunei Ganesti'
in toati aceasti perioadb am luat cuvdntul de mai multe ori in plen sau inaintea
ordinii de zi, preocupat fiind de problemele comunei noastre'
Pentru fiecare sedinta programatd am luat la cunottint[ ordinea de zi, am studiat
amdnuntit proiectele de hotdrare propuse, procesele verbale de sedint6, iar in cadrul
comisiei am dezbdtut problemele supuse avizirii, solicitflnd in anumite situatii,
acolo gnde se impunea acest lucru, explicatii si detalii de la factorii responsabili in
cadrul Prim[riei comunei GSnesti, a organismelor de resort sau de la initiatorii
-oroiectelor de hotdr6re.2013 am initiat un proiect de hotdrAre:
in cursul anului

in cadrul sedintelor

Data: 18.06.2013.
r Proiect HCL privind aprobarea sumei de 500 lei pentru participarea a 30 de
elevi de la Scoala Gimnazial'a "Fogarasi Samuel" Gdnesti la
"Festivalul Copiilor" organizat la Danes' Proiectul a fost aprobat'

de consilier local am depus la termen si in conformitate cu prevederile
legale in vigoare declaratia de interse si avere personale.
De asemenea, in calitate de consilier local am participat la o serie de sedinte,
manifestdri culturale, educative si sportive desfdsurate in 2013 pe raza comunei'

in calitate

Cu aceastd ocazie imi exprim regretul pentru faptul cd nu am reusit sd
rezolv mai multe probleme sesizate de cdtre cetdtenii comunei din care fac
parte, ins6 voi fi prezent intotdeauna in mij locul dumnealor, incercdnd s1-i
sprij in.

Gdnesti
30.01.2014

Cu stimd,
Consilier local,
Belenyesi Csaba
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